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Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement • 1996



FORORD

Læreplanverket for grunnskulen er fastsett med heimel i lov og gjer
nærmare greie for måla og prinsippa for opplæringa. Kommunane
og leiinga og personalet ved skulane har enkeltvis og samla ansvar
for at opplæringa er i samsvar med læreplanverket.

Desse generelle måla og prinsippa ligg til grunn for den vidare
utviklinga av grunnskulen:

• Lik rett til opplæring for alle uavhengig av heimstad, kjønn, so
sioøkonomisk bakgrunn, etnisk tilhøyrsle eller funksjonsdugleik

• Ei opplæring som medverkar til eit felles kunnskaps-, verdi- og
kulturgrunnlag hos alle, og som sikrar behovet for kompetanse bå
de hos den enkelte og i samfunnet

• Ei opplæring der innhald, struktur, arbeidsmåtar og omsorg sik
rar at barn og unge får nytta evnene og anlegga sine, blir motiverte
til innsats og får interesse for vidare opplæring

• Ei opplæring som er best mogleg tilpassa dei lokale forholda og
alderen og føresetnadene til elevane

• Ei opplæring som gir god fagleg og pedagogisk samanheng mel
lom barnehagen, grunnskulen og den vidaregåande opplæringa

• Ein skule som gir rom for lokal tilpassing av arbeidsmåtar, orga
nisering av opplæringa og skulefritidsordninga

• Ein skule som legg til rette for samordna og heilskapleg innsats
for lærings- og oppvekstmiljøet

• Ein skule som tek medansvar for oppvekstmiljøet og gir barn i
alderen frå seks til ni år tilbod om omsorg og tilsyn utover skuleda
gen og skuleåret så langt barn og foreldre ønskjer det og treng det -
der skulefritidsordninga gir funksjonshemma og sosialt vanskeleg
stilte barn gode vilkår for å ta del i samvær med andre

• Ein skule som nyttar ressursane fleksibelt og er ein sentral kul
turinstitusjon i nærmiljøet ved at han saman med foreldra byggjer
ut samarbeidet med andre etatar, kulturinstitusjonar, med nærmil
jøet og frivillige organisasjonar

Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen

Læreplanverket omfattar tre hovuddelar:

Læreplan for grunnskule, vidaregåande opplæring og vaksen
opplæring. Generell del
Prinsipp og retningslinjer for opplæringa i grunnskulen
Læreplanar for faga

Dei tre delane er samla i eit forpliktande og einskapleg læreplanverk
for opplæringa i den 10-årige grunnskulen. Intensjonane i planver
ket når det gjeld informasjonsteknologi (IT), må likevel gjennomfø
rast gradvis og tilpassast det som er økonomisk mogleg for kommu
nane.

Den generelle delen av læreplanverket er innført med verknad frå
september 1993. Denne delen inneheld dei overordna måla som
opplæringa på tre utdanningsområde - grunnskulen, den vidaregå
ande opplæringa og vaksenopplæringa - skal sikte mot. Dei andre
delane av læreplanverket gjeld særskilt for opplæringa i grunnskulen.



Prinsipp og retningslinjer for opplæringa i grunnskulen er brua mel
lom den generelle delen av læreplanverket og læreplanane for faga.

Læreplanar for faga er utforma med grunnlag i den generelle delen
og i samsvar med prinsippa og retningslinjene for opplæringa i
grunnskulen. Planane inneheld måla for og innhaldet i opplæringa
i det enkelte faget og gir samtidig rom for lokal og individuell til
passing. Læreplanane for faga legg til rette for arbeid på tvers av fag.

Det er utarbeidd eigne læreplanar for døve elevar i faga norsk,
engelsk, engelsk fordjuping og rytmikk - drama. Planane i teiknspråk
og norsk for døve må sjåast i samanheng.

Metodiske rettleiingar for ulike område og fag blir utgitt som
eigne publikasjonar.

L97 Samisk

Det er utarbeidd eit eige læreplanverk, L97 Samisk, for å sikre ei
grunnskuleopplæring for samiske elevar som tek vare på og vidare
utviklar samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Lokal planlegging og tilpassing, lokalt utviklingsarbeid

Læreplanverket er eit forpliktande styringsdokument for opplærin
ga i grunnskulen. Skulane skal planleggje og gjennomføre opplæringa
innanfor ramma av læreplanverket. Arbeidet lokalt skal hjelpe til med
å få god samanheng mellom det sentralt fastsette og det lokalt ut
forma innhaldet i opplæringa. Det skal sikre måla frå den generelle
delen og byggje på prinsippa og retningslinjene for opplæringa i
grunnskulen og læreplanane for faga. Lokale tilval og konkretiser
ingar skal utfylle og utdjupe det felles innhaldet og levandegjere og
tilpasse det til røynsler og føresetnader hos elevane. Dette arbeidet
krev samarbeid, og det gir rom for å vise fagleg skjønn, slik at ein
sikrar den nødvendige tilpassinga.

A realisere læreplanverket er ein aktiv og målretta prosess. Ut frå
dei lokale tilhøva skal skulen setje i verk tiltak for å fornye verksem
da i samsvar med måla og prinsippa for opplæringa. Kommunane
må stimulere og oppmuntre til allsidig utviklingsarbeid. På den en
kelte skulen må utviklingsarbeidet engasjere og involvere både per
sonalet og elevane. Somme utviklingsprosjekt bør gjennomførast i
samarbeid mellom alle som har medansvar for skulen i lokalmiljøet.

Grunnskuleopplæring for vaksne

Læreplanane "for faga skal også brukast for vaksne som ønskjer å ta
grunnskuleopplæring eller som ønskjer å formalisere grunnskulekom
petansen sin. Opplæringa må da tilpassast og leggjast til rette etter
eigne reglar.

Oslo, september 1996
Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Reidar Sandal
Statsråd
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GENERELL DEL

DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANMNGS
OG FORSKNINGSDEPARTEMENT



LOV OM GRUNNSKOLEN

/ 1. FØREMÅL
Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen

og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmenn
kunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom
lærarar og elevar og mellom skole og heim.

LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Jf 2. FORMÅL*
Den videregående opplæringen tar sikte på å utvikle dyktighet, forståelse og ansvar

i forhold til fag, yrke og samfunn, legge et grunnlag for videre utdanning
og hjelpe elevene i deres personlige utvikling.

Den videregående opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapet til og forståelse av de kristne og
humanistiske grunnverdier, vår nasjonale kulturarv, de demokratiske ideer og vitenskapelig

tenkemåte og arbeidsmåte.

Den videregående opplæringen skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, åndsfrihet og
toleranse, økologisk forståelse og internasjonalt medansvar.

LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET

f 1. FORMÅL*

Loven tar sikte på å utvikle dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, legge
grunnlag for videre utdanning og hjelpe lærlingene i deres personlige utvikling.

Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapet til og forståelsen av de kristne og humanistiske grunn
verdier, vår nasjonale kulturarv, de demokratiske ideer og vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte.

Opplæringen skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, åndsfrihet og toleranse,
økologisk forståelse og internasjonalt medansvar.

f 12.2.
Lærlingen skal aktivt utnytte opplæringsmulighetene i arbeidsforholdet og medvirke til å skape

et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold.

LOV OM VOKSENOPPLÆRING

f /. FORMÅL

Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.
Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt

og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget
for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

LOV OM FOLKEHØGSKOLAR

f 2. FØREMÅL
Folkehøgskolen skal i samsvar med sine tradisjonar fremje allmenndanning på ulike alders

og utdanningssteg. Innan dei rammer dette gjev, fastset skoleeigar verdigrunnlag og målsetjing.

'Lovendringer pr. 01 .01 .94



Forord

Over de siste to-tre generasjoner er det skjedd
store endringer i barns levekår: begge foreldre
tilbringer en større del av sin tid utenfor famili
en og i arbeidslivet, mens de unges tilknytning
til arbeidslivet og den opplæring som der skjer,
er blitt svakere. Det siste tiåret er trykket fra
internasjonale medier økt sterkt, og flere
kulturer er representert i skolen.

Skolen selv er gjenstand for store reformer -
som innføring av skolefritidsordninger, skole
start for seksåringer, treårig videregående opp
læring for alle og større faglig og pedagogisk
sammenheng mellom de forskjellige utdannings
områdene. Både de samfunnsmessige endringer
og endringene i utdanningens struktur nødven
diggjør en gjennomgang av retningslinjene for
opplæringens innhold. Formålsparagrafene må
leses nøye og læreplanenes tolkning av dem
gjennomgås på nytt.

Når store reformer gjennomføres i grunnskole
og videregående opplæring samtidig - og begge
skoleslag blir deler av det vi i beste forstand kan
kalle den norske folkeskolen - er det naturlig å
gi en felles utforming av læreplanenes generelle
del for å markere sammenhengen i utdannings
løpet - også i forhold til voksenopplæringen.
Det er resultatet av et slikt arbeid som presen
teres her.

Forut for revisjonen nedsatte Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet arbeids

grupper: én for grunnskolen, én for videre
gående opplæring og én for å se en felles
generell del i samfunnsperspektiv.
Departementet har bearbeidet utkast og innspill
fra disse gruppene.

Utgangspunktet er formålsparagrafene i love
ne for grunnskole, videregående opplæring, fag
opplæring i arbeidslivet og voksenopplæring,
som er gjengitt på motstående side.
Hovedtemaene fra disse paragrafene er trukket
ut og tydeliggjort, slik det vises på neste side.
Det er disse hovedtemaene som utdypes og pre
siseres i læreplanenes generelle del. Det sentrale
tankegods fra MB7 og den generelle del av lære
planene for videregående opplæring er også
gjennomgått og anvendt. Videre bygges det på
prinsipielle synspunkter fra de sentrale utdan
ningspolitiske dokumenter som Stortinget har
behandlet og sluttet seg til de siste par år.

Den generelle delen av læreplan for grunn
skole og videregående opplæring har vært ute til
en bred høring. Teksten i læreplanen er bearbei
det etter høringsrunden for så å bli lagt fram i
Stortinget. Stortinget har sluttet seg til den revi
derte planen uten endringer.

Den generelle delen av læreplanen danner
dermed et forpliktende grunnlag for lære
planene for fag i grunnskole og videregående
opplæring.

Gudmund Hernes
Statsråd



MÅLFORMULERINGER FRA FORMÅLSPARAGRAFENE

Nedenfor er listet opp endel nøkkelformuleringer fra formålsparagrafene for skoleverket, gruppert
etter hovedområder. Den generelle del av læreplanen utdyper disse områdene. Lovene som siteres,
er markert slik - som en "tripp-trapp-tresko":

• Grunnskoleloven
• • Lov om videregående opplæring
• • • Lov om fagopplæring i arbeidslivet

Lov om voksenopplæring
• Lov om folkehøgskolar

HOVEDOMRÅDER I FORMÅLSPARAGRAFENE

RELIGION OG ETISK ORIENTERING
• Kristen og moralsk oppseding
• • bidra til å utvide kjennskapet til og forståelse av de

kristne grunnverdier
ansvar

• • • • fremme verdiorientering
• Åndsfrihet og toleranse
• • menneskelig likeverd og likestilling
• • åndsfrihet og toleranse

SKAPENDE EVNER • Utvikle evner åndelig og kroppslig
• • hjelpe elevene i deres personlige utvikling
• • vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte

personlig utvikling

ARBEID • • forberede for yrke og samfunnsliv
utnytte opplæringsmulighetene i arbeidsforholdet
faglig dyktighet, forståelse og ansvar for fag, yrke og samfunn
• likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter

ALLMENNDANNELSE • Gi god allmennkunnskap så elevene kan bli gagnlige og selvstendige
mennesker i hjem og sarnfunn

• • nasjonale kulturarv, forberede for ... samfunnsliv
• • legge grunnlag for videre utdanning

[styrke] selvstendig innsats ...i yrke og samfunnsliv
hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv

fremme allmenndanning på ulike alders- og utdanningssteg.

SAMARBEIDSFORMER • I forståelse og samarbeid med hjem ...utvikle gode samarbeidsformer
mellom lærer og elever og mellom skole og hjem

• • de demokratiske ideer
• • internasjonalt medansvar

godt arbeidsmiljø, gode samarbeidsforhold
• [styrke] samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv

NATUR OG MILJØ • • økologisk forståelse
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Mål i denne sammenheng er:

a) noe en arbeider mot
b) noe en kan vite om en nærmer

seg eller ikke.



Innledning

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og
voksne til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre. Den skal gi
hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv
og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å
stå andre bi.*

Opplæringen skal kvalifisere for produktiv
innsats i dagens arbeidsliv, og gi grunnlag for
senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå
ikke er skapt. Den må utvikle de evner som
trengs for spesialiserte oppgaver, og gi en
generell kompetanse som er bred nok for
omspesialisering senere i livet. Opplæringen må
både gi adgang til dagens arbeids- og samfunns
liv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivel
ser og en ukjent fremtid. Den må derfor tilføre
holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut,
og legge fundamentet for de nye ferdighetene
som trengs når samfunnet endres raskt. Den må
lære de unge å se framover og øve evnen til å
treffe valg med fornuft. Den må venne dem til å
ta ansvar - til å vurdere virkningene for andre av
egne handlinger og å bedømme dem med etisk
bevissthet.

Utdanningsverket må bygges slik at voksne
kan få samme muligheter som dagens unge.
Grunnutdanningen vil ikke lenger strekke til for
livslang yrkesutøvelse. Omstilling og dermed
kunnskapsfornyelse vil være det stabile livs
innslag. Den kunnskap de voksne har fått i
grunnutdanningen, må derfor både vedlike
holdes og fornyes. Utdanningsverket må være
åpent, slik at det blir mulig å vende tilbake til
opplæring gjennom hele livet og fra alle yrker,
uten store formelle hindre. Samfunnets ansvar
er å se til at det ikke utvikles forskjeller i mulig
hetene, slik at lik rett til utdanning kan bli reell.

Opplæringen må spore den enkelte til driftig
het og til tett samvirke for felles mål. Den må
lære elevene framferd som gjør det lettere for
dem sammen å nå resultatene de sikter mot.
Den må fremme demokrati, nasjonal identitet og

Samfunnets ansvar er å se til at lik
rett til utdanning blir reell.

internasjonal bevissthet. Den skal utvikle sam
hørighet med andre folk og menneskenes felles
livsmiljø, slik at vårt land blir et skapende
medlem av verdenssamfunnet.

Opplæringen må gi rom for elevenes skapende
trang, og samtidig vekke deres glede ved andres
ytelser. Gjennom bilde og form, tone og ord, må
de stimuleres til å utfolde fantasi og oppleve
kunst.

Utgangspunktet for oppfostringen er elevenes
ulike personlige forutsetninger, sosiale bak
grunn og lokale tilhørighet. Opplæringen skal
tilpasses den enkelte. Større likhet i resultat
skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes
mot den enkelte elev. Bredde i ferdigheter
skapes gjennom stimulering av elevenes for
skjellige interesser og anlegg. Den enkeltes
særpreg gir sosialt mangfold - likhet i evner til å
delta gir samfunnet rikhet.

Kort sagt, opplæringens mål er å utvide barns,
unges og voksnes evner til erkjennelse
og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og
deltakelse.

Skal utdanningen fremme disse målene,
kreves en nærmere utdyping av verdigrunnlag,
menneskesyn og fostringsoppgaver.

Opplæringens mål er å utvide
barns, unges og voksnes evner til
erkjennelse og opplevelse, til inn
levelse, utfoldelse og deltakelse.

* I dette dokumentet omfatter begrepet elever også den del av
videregående opplæring som foregår i bedrift.





Det meningssøkende menneske

Oppfostringen skal baseres på grunnleggende
kristne og humanistiske verdier, og bære videre
og bygge ut kulturarven, slik at den gir perspek
tiv og retning for fremtiden.

Synet på menneskets likeverd og verdighet er
en spore til stadig på nytt å sikre og utvide fri
heten til å tro, tenke, tale og handle uten skille
etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion,
nasjon eller posisjon. Dette grunnsyn er en varig
kilde til endring av"samfunnet for å bedre
menneskenes kår.

Kristne og humanistiske verdier

De kristne og humanistiske verdier både fordrer
og befordrer toleranse og gir rom for andre
kulturer og skikker. De begrunner den
demokratiske rettsstat som rammen rundt jevn
byrdig politisk deltakelse og debatt. De fram
hever nestekjærlighet, forbrødring og håp, vekt
legger muligheten for fremgang gjennom
kritikk, fornuft og forskning, og betoner at
mennesket selv er en del av naturen ved sin
kropp, sine behov og sine sanser.

Den kristne tro og tradisjon utgjør en dyp
strøm i vår historie - en arv som forener oss
som folk på tvers av trosretninger. Den preger
folkets livsnormer, forestillingsverden, språk og
kunst. Den binder oss sammen med andre folke
slag i ukens rytme og årets høytider, men lever
også i våre nasjonale særdrag: i begreper og
bekjennelser, i byggeskikk og musikk, i om
gangsformer og identitet.

Vår kristne og humanistiske tradisjon legger
likeverd, menneskeretter og rasjonalitet til
grunn. Sosial fremgang søkes i fornuft og
opplysning, i menneskets evne til å skape,
oppleve og formidle.

Samlet gir denne sammenflettede tradisjon
uvisnelige verdier både til å orientere livs
førselen og til å ordne samfunnslivet etter.
De fremmer uegennyttig og skapende innsats,
og de tilskynder rettskaffen og høvisk handling.

Oppfostringen skal baseres på
grunnleggende kristne og human
istiske verdier, og bære videre og
bygge ut kulturarven.

Oppfostringen skal byggepå det
syn at mennesker er likeverdige og
menneskeverdet er ukrenkelig. Den
skal befeste troen på at alle er uni
ke: enhver kan komme videre i sin
egen vokster, og individuell egenart
gjør samfunnet rikt og mangfoldig.

Samtidig må de unge lære at skiftende epoker
har hatt vekslende sed og skikk, og at forskjel
lige samfunn har ulike regler for rett livsførsel
De unge må forstå at moralsyn kan være en
kilde til konflikt, men at de også gjennomgår
endringer, slik at det gjennom refleksjon, kritikk
og dialog kan dannes nye modeller for samfunns
forhold og samkvem mellom mennesker.

Oppfostringen skal bygge på det syn at men
nesker er likeverdige og menneskeverdet er
ukrenkelig. Den skal befeste troen på at alle er
unike: enhver kan komme videre i sin egen
vokster, og individuell egenart gjør samfunnet
rikt og mangfoldig. Oppfostringen skal fremme
likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers



av grupper og grenser. Den skal vise kunnskap
som en skapende og omformende kraft, både
til personlig utvikling og humane samkvems
former.

Barn og unge må både forstå moralske krav
og la dem bli ledende for sin vandel. Normene
som gjelder i samfunnet - i yrkesetikk, arbeids
moral og forretningsskikk - har avgjørende inn
virkning på samfunnets kvalitet: om oppgaver
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Oppfostringen skalfremme likestil
ling mellom kjønn og solidaritet
på tvers av grupper og grenser.
Den skal vise kunnskap som en
skapende og omformende kraft,
både tilpersonlig utvikling og
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humane samkvemsformer.



Oppfostringen skal se mennesket
som et moralsk vesen, med ansvar
for egne valg og handlinger, med
evne til å søke det som er sant og
gjøre det som er rett.

Opplæringen skal ivareta og ut
dype elevenes kjennskap til nasjo
nale og lokale tradisjoner - den
hjemlige historie og de særdrag
som er vårt bidrag til den kultur
elle variasjon i verden.

løses med fagkunnskap til gagn for andre, om
arbeidet organiseres slik at det hindrer skade og
fremmer helse, om teknologien er sikker, om
produktene holder mål og om avtaler er åpne
og ærlige. Vårt velferdssamfunn selv bygger på
en moralsk kontrakt: på den ene side ved at alle
skal bidra til ordninger som løfter og hjelper oss
selv når vi behøver det, og på den annen side
ved å utvikle andre etter deres evner og støtte
dem når de blir rammet.

Oppfostringen skal se mennesket som et
moralsk vesen, med ansvar for egne valg og
handlinger, med evne til å søke det som er sant
og gjøre det som er rett. Men mennesket kan
også handle destruktivt: i strid med sin samvit
tighet, på tvers av normer og mot bedre
vitende, til skade for egen og andres tarv.
Oppfostringen må følgelig begrunne samfunnets
idealer og verdier, og levendegjøre dem slik at
de blir en virksom kraft i folkets liv. Den må gi
livstro og alvor som kan bære gjennom de tilba
keslag, kriser og konflikter som livet gir. Og den
må gi raushet ved feilslag slik at en blir tatt på
alvor også når en mislykkes, og kan tilgis og
reise seg.

Opplæringen må altså klarlegge og begrunne
etiske prinsipper og regler. Disse kan anskuelig
gjøres med utgangspunkt i Bibelen, men også
ved eksempler fra andre religioner, fra historie,
fortellinger og biografier, fra sagn, lignelser,
myter og fabler.

Elevene må få treffe valg som prøves mot de
normer skolen og samfunnet bygger på. Og
skolens ansatte bør foregå med sitt eksempel.

Utdanningen måformidle kunn
skap om andre kulturer og utnytte
de muligheter til berikelse som
minoritetsgrupper og nordmenn
med annen kulturell bakgrunn gir.

Det må være et tett samspill mellom fostringen i
hjemmene, skolens opplæring og samfunnet
som omgir den.

Kulturarv og identitet

Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved
at en blir fortrolig med nedarvede væremåter,
normer og uttrykksformer. Opplæringen skal
derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til
nasjonale og lokale tradisjoner - den hjemlige
historie og de særdrag som er vårt bidrag til den
kulturelle variasjon i verden. Samisk språk og
kultur er en del av denne felles arv som det er et
særlig ansvar for Norge og Norden å hegne om.
Denne arven må gis rom for videre utvikling i
skoler med samiske elever, slik at den styrker
samisk identitet og vår felles kunnskap om
samisk kultur.

Samtidig forteller kulturhistorien at kontakt
med andre og forskjellige livsformer gir mulig
heter for overraskende kombinasjoner og for
kollisjoner mellom anskuelser. Møtet mellom
ulike kulturer og tradisjoner gir både nye
impulser og grunnlag for kritisk refleksjon.



Oppfostringen skal motvirkefor
dommer og diskriminering ogfrem
me gjensidig respekt og toleranse
mellom grupper med ulike levesett.

Skolen har fått mange elever fra grupper som i
vårt land utgjør språklige og kulturelle minori
teter. Utdanningen må derfor formidle kunnskap
om andre kulturer og utnytte de muligheter til
berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn
med annen kulturell bakgrunn gir. Viten om
andre folk gir egne og andres verdier en sjanse
til å prøves. Oppforstringen skal motvirke for
dommer og diskriminering og fremme gjensidig
respekt og toleranse mellom grupper med ulike
levesett.

Utdanningen skal oppøve evnen til samarbeid
mellom personer og grupper som er forskjel
lige. Men den må også gjøre tydelig de konflik
ter som kan ligge i møtet mellom ulike kulturer.
Åndsfrihet innebærer ikke bare romslighet for
andre syn, men også mot til å ta personlig stand
punkt, trygghet til å stå alene og karakterstyrke
til å tenke og handle etter egen overbevisning.
Toleranse er ikke det samme som holdningsløs
het og likegyldighet. Oppfostringen skal utvikle
personlig fasthet til å hevde egne og andres
rettigheter og til å reise seg mot overgrep.

Mange mennesker er funksjonshemmet i
forhold til sine omgivelser. Oppfostringen må
formidle kunnskaper om og fremme likeverd og
solidaritet overfor dem som har andre forutset
ninger enn flertallet. Og den må skape skjønn
for at vi alle kan rammes av sykdom eller ulyk
ker, nød eller prøvelser, slag eller sorg, som kan
gjøre enhver avhengig av andres omsorg.

Oppfostringen skal utvikleperson
lig fasthet til å hevde egne og
andres rettigheter og til å reise seg
mot overgrep.

Oppfostringen skalformidle kunn
skaper om ogfremme likeverd og
solidaritet overfor dem som har
andreforutsetninger enn flertallet
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Det skapende menneske

Menneskets særtrekk er at det både kan fatte det
tidligere slektledd har tenkt og følt, bruke det
de har frembrakt og formet - og samtidig over
skride de begrensninger som fortiden satte ved
nybrott og oppfinnsomhet.

Oppfostringen skal fremme både lojalitet over
for det nedarvede og lyst til å bryte nytt land.
Da må den gi både praktisk ferdighet og innsikt
- trene både hånd og ånd.

Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet,
mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og
utvikle videre det de lærer. Barn starter på et
stort eventyr som med hell og omsorg kan vare
et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være
redde, men å møte det nye med forventning og
virkelyst. Den må skape trang til å ta fatt og
holde fram. Den må opparbeide vilje til å
komme videre, og utvikle energi til å motstå
egen vegring og overvinne egen motstand.

Kreative evner

Det fremste mål for utdanning er utvikling.
Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på
deres egne premisser og samtidig føre dem inn i
grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn
og prøve evner.

Barns nysgjerrighet er en naturkraft. De er
fulle av lærelyst, men også av uvitenhet og
usikkerhet. Mye av det de lærer, henter de ved
å ta etter eldre barn og de voksne; ved det blir
de sosiale. De utvikler sine skapende evner til å
tenke, tale, skrive, handle og føle ved å inn
lemmes i de voksnes verden og tilegne seg
de voksnes ferdigheter.

For barn og unge er verden ny og derfor ikke
selvfølgelig. De kan famle og spørre om det
voksne tar for gitt, og har fantasi og forestillings
evne i rikt monn. Virkeligheten setter få grenser
for deres tanker. Barns nyfikenhet er et forbilde
for alle som skal utvikle seg og lære, og en del
av den barnekultur som har en egenverdi skolen

må verne om og gjøre bruk av i opplæringen -
fordi barn også i stor grad lærer av hverandre.

Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger
på praktiske problemer ved uprøvde grep og
framgangsmåter, ved å oppspore nye sammen
henger gjennom tenkning og forskning, ved å
utvikle nye normer for skjønn og samhandling,
eller ved å frambringe nye estetiske uttrykk.
Skapende evner kommer til uttrykk både i for
bedrede maskiner, redskaper og rutiner; i resul
tater fra arbeid og forskning, i kriterier for vur
dering og avveining, i bygninger, malerkunst,
musikk, bevegelse og ord.

Undervisningen må derfor vise hvordan opp
finnsomhet og skaperkraft stadig har endret
menneskenes levekår og livsinnhold, og under
hvilke historiske vilkår det har skjedd. Fortidens
små og store landevinninger gir ikke bare
respekt for det mennesker før oss har frambrakt.
De viser også at framtiden er åpen, og at

Oppfostringen skal gi elevene lyst
på livet, mot til å gå løspå det og
ønske om å bruke og utvikle videre
det de lærer.

Opplæringen skal møte barn, unge
og voksnepå deres egnepremisser
og samtidigføre dem inn i grense
land der de kan lære nytt ved å
åpne sinn og prøve evner.



dagens unge kan forme den med sin innsats og
sin fantasi. Kulturarven er ikke ensidig rettet
mot fortiden, men en skapende prosess, der
ikke minst skolen er en viktig deltaker.

Men kreativitet forutsetter også læring: at en
kjenner elementer som kan kombineres på nye
måter og har innarbeidet ferdigheter og teknik
ker til å virkeliggjøre det en kan forestille seg
eller fabulere over. Faktisk viten kan brukes til å
stimulere både drøm, fantasi og lek - og evne til
å oppdage felles mønstre på ulike områder.

Tre tradisjoner

Opplæringen må derfor tuftes på og vise
tidligere tiders bidrag, slik de har nedfelt seg
i menneskenes store tradisjoner for skapende
arbeid, søking og opplevelse. Kjennskapet til
disse tre tradisjoner viser at hver generasjon kan
føye nye innsikter tflde foregåendes erfaring, at
vanetenking kan brytes og kunnskap kan ordnes
på nye måter - og at de som vokser opp nå, vil
yte skapende bidrag for dem som kommer etter.

Undervisningen må legges opp slik
at elever og lærlinger selv kan ta
del i videre utvikling av nedarvet
praksis og i innhenting av ny
kunnskap.

Undervisningen må derfor legges opp slik at
elever og lærlinger selv kan ta del i videre utvik
ling av praksis og i innhenting av ny kunnskap.

Den første av dem er knyttet til praktisk virke
og læring gjennom erfaring. Mange av de ting
som er en del av menneskenes velferd, er ikke
resultat av store sprang, men av en lang serie
forbedringer i små skritt, i alle slags hjelpemid
ler, redskaper og rutiner - fra skrivemaskiner til
symaskiner, fra klokker til komfyrer, fra bygge
skikk til arbeidsteknikk. Samfunnets framgang
avhenger ikke bare av ekstraordinære bidrag fra
noen begavede få, men fra utallige ytelser over
lange perioder fra et stort antall alminnelige
hverdagsmennesker. Gjennom igjen og igjen
å møte de samme problemer har de gradvis
utviklet godt håndlag og sikker praksis i bruk av
redskaper og materialer. For å løse oppgavene
bedre, har menneskene trinnvis forbedret
teknologi, verktøy og maskiner.

Opplæringen må formidle hvordan levekårene
stadig er brakt framover gjennom generasjoners
prøving og feiling, ved famling og forsøk i det
praktiske liv. Det gjelder også sosiale oppfin
nelser: konstitusjonelle styreformer, kollektive
ordninger som fagforeninger eller lovverk om
miljøvern. Viten om denne del av kulturarven
og historien gir både trygghet i tradisjon og
beredskap til å gjøre forandringer.

I de fleste virksomheter, også innenfor opplær
ingen, har slike erfaringer dels avsatt seg som
taus kunnskap, som sitter i hendene og
formidles ved bruk. Det er viktig å bevisstgjøre
og sette ord på denne kunnskapen, slik at den
ikke blir et alibi for å gjøre dårlig arbeid, men
gjenstand for refleksjon og debatt.

Opplæringen måformidle hvordan
levekårene stadig er braktfrem
over gjennom generasjoners
prøving ogfeiling, vedfamling og
forsøk i detpraktiske liv.
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Elevene må utvikle gleden ved det
vakre både i møte med kunstner

iske uttrykk og ved å utforske og
utfolde egne skapende krefter.

sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og
verdsetting av andres innsats. Mestring gjennom
strev, øvelse av følsomhet og evnen til å
uttrykke følelser, kan oppnås både i lek og
virke, i glede og alvor.

Samtidig gir fri fabulering og fantasi, undring
og diktning åpninger for å skape livaktige, even
tyrlige verdener østenfor sol og vestenfor måne
- og ved det gjøres virkelighetens verden mer
mangesidig og fantastisk for alle. Mer enn det:
I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut
av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og få
opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang
av gjengse oppfatninger og til brudd med gamle
former.

Den andre tradisjonen møter elevene gjennom
skolefag, der ny viten er hentet gjennom
teoretisk utvikling og er prøvd ved logikk og
erfaring, fakta og forskning. Den presenteres i
språk og samfunnsfag, i matematikk og naturfag.

Opplæringen i den omfatter trening i tenking
- i å gjøre seg forestillinger, undersøke dem
begrepsmessig, trekke slutninger og avgjøre ved
resonnement, observasjoner og eksperimenter.
Dette går sammen med øvelse i å uttrykke seg
klart - i argumentasjon, drøfting og bevisføring.

Kritisk sans og skjønn

På alle livsfelter kreves kritisk skjønn, som også
utvikles i møtet med disse tradisjonene.
Dømmekraft utvikles ved å vurdere ytringer og
ytelser mot standarder. Å gi stilkarakter i sport

Den tredje er vår kulturelle tradisjon, knyttet
til menneskets formidling ved kropp og sinn,
i idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur,
i teater, sang, musikk og dans. I den forenes
innlevelsesevne og uttrykkskraft.

Elevene må utvikle gleden ved det vakre både
i møte med kunstneriske uttrykk og ved å
utforske og utfolde egne skapende krefter. Alle
bør få sjansen til å erfare både det slit det kan
koste og den fryd det kan vekke å gi følelser
form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse.
Det gir også teft for eget talent, der alle kan
finne noe de kan mestre og overraske seg selv
med. Øvelse av ferdigheter for både kunst og

Opplæringen omfatter trening i
tenking - i å gjøre segforestillinger,
undersøke dem begrepsmessig,
trekke slutninger og avgjøre ved
resonnement, observasjoner og
eksperimenter. Dette går sammen
med øvelse i å uttrykke seg klart -
i argumentasjon, drøfting og bevis-
føring.



Elevenes kritiske skjønn på ulike
områder må utvikles ved erfaring
fra å vurdere ytelser og ytringer
mot standarder.

krever et trenet blikk; å bedømme kvaliteten på
et arbeid krever faginnsikt. Forstandig vurdering
- evne til å fastslå kvalitet, karakter eller bruke
lighet - forutsetter modning ved gjentatt øvelse
i bruk og problematisering av velprøvde stan
darder. I møtet med både kunstneriske uttrykk
og arbeidslivets normer for godt håndverk og
god form, må inntrykkene gis tid til å felle seg
ned, slik at de kan vokse fram som selvstendige
holdninger.

Oppfinnsom tenking innebærer å kombinere det
en vet, til å løse nye og kanskje uventede prak
tiske oppgaver. Kritisk tenking innebærer å prø
ve om forutsetningene for og de enkelte ledd i
en tankerekke holder. Undervisningens mål er å
trene elevene både til å kombinere og analysere
- å utvikle både fantasi og skepsis slik at erfaring
kan omsettes til innsikt.

- Felles for de tre tradisjonene er at de føyer
sammen menneskenes evner til å skape og
oppleve. De viser hvordan søking på ulike
områder har frambrakt bidrag av varig verdi. De
framhever den rike arven vi forvalter fra forti
den, og de gir kunnskap om menneskenes
muligheter til stadig videre utvikling.

Vitenskapelig arbeidsmåte utvikler både
kreative og kritiske evner, og er innen
rekkevidde for alle. Barn og unge er naturlig
nysgjerrige, fabulerende og eksperimenterende.

Innenfor forskningen styrer rådende
I mange virksomheter og yrker koples alle tre

tradisjoner: En tømrer må f.eks. ikke bare være
nevenyttig og netthendt, men også vite hva en
bjelke tåler av trykk og strekk, og ha standarder
for en godt utført jobb og for et vakkert utse
ende arbeid.

oppfatninger det en søker av fakta eller sam
menhenger. Samtidig er forskning en framgangs
måte for å korrigere forutinntatte standpunkter,
rådende teorier og gjeldende begrep - og for å
utvikle nye. Vitenskapelig metodikk består av
prosedyrer for ikke å bli lurt - verken av seg selv
eller andre.Ved allsidig anskueliggjøring av alle tre tradi

sjoner fremmes en harmonisk personlighets
utvikling. Derfor må opplæringen trene blikket
og øve sansen for de opplevelsesmessige sidene
ved alle fag: at naturen har sine lover, men også
sin skjønnhet og storhet; at kunstnere kan prøve
å fange og tolke den; at gode ideer kan vekke
sterke følelser og at innsikter kan gis en vakker
form, enten det er ved språklig drakt eller ved
oppstillingen av en formel.

Øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeids
måte krever trening av tre egenskaper:

• evnen til undring og å stille nye spørsmål,
• evnen til å finne mulige forklaringer på

det en har observert, og
evnen til gjennom kildegranskning,
eksperiment eller observasjon å
kontrollere om forklaringene holder.

Vitenskapelig arbeidsmåte
og den aktive elev

Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom -
den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe
seg og vinne ny kunnskap.

Opplæringen må trene blikket og
øve sansen for de opplevelses
messige sidene ved allefag.

24
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Både ved eksempler og praksis bør opplæringen
gi erfaring med disse trinnene i forskning -
som nettopp svarer til barns og unges naturlige
vitebegjær: å gjøre iakttakelser, å søke og finne
forklaringer, å se implikasjoner og prøve
holdbarhet.

Menneskene har opp gjennom historien byg
get en felles arv av kunnskap som er nedfelt i
ulike vitenskaper. Denne kunnskapen er formet
for å ordne, begripe og mestre en mangesidig og
kompleks virkelighet. Forståelse og teorier er
utviklet i et samspill mellom menneske,
samfunn og natur, der tanker og framgangs
måter er prøvd mot kompliserte omgivelser. Slik
er redskapene våre, både de tankemessige og
tekniske, stadig blitt bedre og mer virknings
fulle. Slik vil de i fremtiden forbedres ved ny
forskning.

Det er derfor vesentlig at elevene får del i den
ne kulturarven gjennom opplæringen. Samtidig
er det viktig at de ikke oppfatter vitenskap og
teori som evige og absolutte sannheter.
Utdanningen må finne den vanskelige balansen
mellom respekt for etablert viten og den kritiske
holdning som er nødvendig for utvikling av ny
viten og for å ordne kunnskap på nye måter.
Utdanningen må bidra til solid kunnskap. Men
den må også gi forståelse av de begrensninger

Opplæringen skal omfatte øvelse i
vitenskapelig forståelse og arbeids
måte; ved trening av evnen til
undring og å stille nye spørsmål,
av evnen til å finne muligeforklar
ingerpå det en har observert, og
av evnen til gjennom kildegransk
ning, eksperiment eller observa
sjon å kontrollere omforklaring-
ene holder.

Utdanningen skal ikke bare over
føre lærdom - den skal også gi
elevene kompetanse til å skaffe seg
og vinne ny kunnskap.

de framherskende tenkesett alltid vil ha, og av at
etablerte tankebygninger kan stenge for ny inn
sikt.

Og undervisningen må tydeliggjøre de etiske
spørsmål som forskningen selv reiser og de
moralske vurderinger som må gjøres når ny
viten åpner for nye valg. Den forskning som
sprenger grenser for hva som er mulig, må
møtes av verdier som setter grenser for hva som
er tillatt.
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utkomme. De ertrekk ve es delet
det både utprøver, uttrykker og utvikler sine midler avgjørende
evner i arbeid. Opplæringen skal gi elever og
lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i vårt
arbeidsliv og formidle kunnskaper og ferdig
heter for aktiv deltakelse i det. I deler av
arbeidslivet beror innsatsen i særlig grad på

Opplæringen skal gi elever og lær
linger innsyn i variasjonen og
bredden i vårt arbeidsliv, ogfor
midle kunnskaper ogferdigheter
for aktiv deltakelse i det.

Teknologi og kultur

Teknologi er framgangsmåter menneskene har
utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og
samarbeide bedre. Teknologi gir hjelpemidler
for å lage og gjøre ting - dyrke jord, veve klær,
bygge hus, lege sykdom eller reise til lands, til
vanns eller i luften.

Teknologi og den forskning og utvikling som
ligger bak den, er både siviliserende og inspirer
ende. Den er siviliserende fordi den gjør det
mulig å leve med mindre slit og sykdom, og
fordi den frigør tid fra livsopphold og matstrev
til overskudd og kultur. Den er inspirerende

ke teknologiske me
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Det er en vesentlig del av allmenn
dannelsen å kjenne vår teknolo
giske arv - de lettelser i livsforhol
dene og løft i levekårene den har
gitt, men også defarer teknologiske
nyvinninger har medført.

fordi den er et skapende uttrykk for samspillet
mellom ånd og hånd for å møte behov og
lengsler. Teknologi er ofte et uttrykk for med
følelse, som ønsket om å hjelpe til å mette eller
helbrede, til å forlenge eller lette livet, til å ta
hånd om barn eller heve levekårene.

Teknologiens historie er historien om oppfinn
somhet - om hvordan råemner kan formes og bru
kes for å lage nye ting: flint eller fyrstikker, avl
for bedre husdyr, jernbane for å lette transpor
ten, urter for å lindre smerte - hjulet og stålet,
klokken og kruttet. Mange av disse oppfinnelser
ble gjort av det praktiske livs kvinner og menn -
bønder, mekanikere, jordmødre, håndverkere.

Skifte i teknologi markerer de store epoker i
menneskenes historie - fra steinalder til atom
alder, fra jordbruksrevolusjonen til den industri
elle revolusjon. Teknologisk endring favner alle
menneskelige ytringsformer - byggeskikk, fiske,
fabrikker, transport, ernæring, boktrykkerkunst,
film og musikk. Teknologi i bred forstand har
satt beregnelighet og sikkerhet i stedet for
tilfeldighet og sammentreff.

Teknologi i bred forstand har derfor satt dype
spor i forholdet mellom mennesker - i arbeids
deling og maktforhold, i klasseskiller og kriger.
Den samlede teknologiske utvikling har gjort
menneskenes kår mindre naturbestemt og mer
samfunnsbestemt .

Men utviklingen av teknologi har vært tveeg
get fordi menneskene har hatt kryssende formål:
Den har lettet menneskenes liv ved nye

God læring er avhengig av driv og
vilje hos den enkelte til å ta på seg
og gjennomføre et arbeid. Elevenes
ytelserpåvirkes tydelig av arbeids
vanene de legger seg tilpå tidlige
skoletrinn. Gode arbeidsvaner som

utvikles i skolen, har nytte langt ut
over skolens rammer.

åpninger for byggende virke - men har også
øket rommet for herjinger og ødeleggelse. Nye
våpen har utvidet rekkevidden og omfanget av
konflikter. Vårt samfunns velferd og eksistens er
basert på et høyteknologisk arbeidsliv. På den
annen side kan den samme anvendte vitenskap
og teknologi brukes for destruktive formål - til å
produsere altødeleggende våpen og til å utbytte
og utplyndre både mennesker og natur. Når
teknologien ikke styres, eller styres feil, kan den
utarme jordas ressurser og ødelegge levekårene
også for framtidige generasjoner.

Framveksten av ny teknologi utvikler redska
per, næringsveier, samfunnsformer og åndsliv.
Det er en vesentlig del av allmenndannelsen å
kjenne vår teknologiske kulturelle arv.

Læring og arbeid

God læring er også avhengig av driv og vilje
hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre
et arbeid. Det er godt dokumentert at elevenes

Opplæringen har ikke bare egen
verdifor eleven, men har også som
mål å forberede de unge til å påta
seg arbeidslivets og samfunnslivets
oppgaver.
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ytelser tydelig påvirkes av arbeidsvanene de
legger seg til på tidlige skoletrinn.

Gode arbeidsvaner som utvikles i skolen, har
nytte langt ut over skolens rammer.
Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven
men har også som mål å forberede de unge til å
påta seg arbeidslivets og samfunnslivets
oppgaver. Skolen må derfor stå i tett utveksling
med samfunnet rundt og gradvis gi elever og

Elevene bygger i stor grad selv opp
sin kunnskap, opparbeider sine
ferdigheter og utvikler sine hold
ninger. Vellykket læring krever en
dobbelt motivering: både hos ele
ven og hos læreren. Opplæringen
må derforfremme evnen tilflid og
til å gjøre seg umak. God undervis
ning skal gi elevene erfaringerfra
å lykkes i sitt arbeid, gi tro på egne
evner og utvikle ansvarfor egen
læring og eget liv.

lærlinger innsyn i og forberedelse for aktivt
virke i yrkesliv, kulturliv og politikk.

Undervisning og egen læring

Læring skjer i alle livets situasjoner og særlig
når et individ selv ser behovet for å utvikle
kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Skolen er opprettet for målrettet og systema
tisk læring. I skolene blir elevene undervist av et
personale som har dette som sin jobb og er
utdannet med dette som formål. Men læring og
undervisning er ikke det samme. Læring er noe
som skjer med og i eleven. Undervisning er noe
som blir gjort av en annen. God undervisning
setter læring i gang - men den fullbyrdes ved
elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer
denne prosessen.

Elevene bygger i stor grad selv opp sin kunn
skap, opparbeider sine ferdigheter og utvikler
sine holdninger. Dette arbeidet kan oppmuntres
og påskyndes - eller hemmes og hindres - av
andre. Vellykket læring krever en dobbelt
notivering: både hos eleven og hos lær

gjøre seg umak. Der jiue

de unge opplev ger, kle

Opplæringen må derfor fremme evnen til flid
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Opplæringen må knyttes til egne
iakttakelser og opplevelser. Den
legges opp slik at elevene etter
hvertfårpraktiske erfaringer med
at kunnskap ogferdigheter er noe
de selv kan være medpå å utvikle.

Opplæringen må tilpasses slik at
barn og ungefår smaken på den
oppdagerglede som kan finnes
både i nyeferdigheter, praktisk
arbeid, forskning eller kunst.

skaper og anlegg gir bedre mestring og blir verd
satt. God undervisning skal gi elevene erfaringer
i å lykkes i sitt arbeid, gi tro på egne evner og
utvikle ansvar for egen læring og eget liv.

Fra det kjente til det ukjente

Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det
kjente - de begreper en har, avgjør hva en kan
gripe og fatte. Kunnskaper, ferdigheter og hold
ninger utvikles i et samspill mellom gamle fore
stillinger og nye inntrykk.

Opplæringen må derfor knyttes til egne
iakttakelser og opplevelser. Ferdighetene til å
handle, til å gjøre nye erfaringer og tolke dem,
må ta utgangspunkt i den forestillingsverden
barn, unge og voksne møter utdanningen med
- både lokale erfaringer de har høstet, målføret
i deres nærmiljø og felles impulser de har fått
gjennom massemediene. Undervisningen må
legges opp med nøye omtanke for samspillet
mellom konkrete oppgaver, faktisk kunnskap
og begrepsmessig forståelse. Ikke minst må
den legges opp slik at elevene etter hvert får
praktiske erfaringer med at kunnskap og ferdig
heter er noe de selv kan være med på å utvikle.

Tilpasset opplæring

Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må
derfor ha blikk for den enkelte. Undervisningen
må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også
alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev
og den sammensatte klasse. Det pedagogiske
opplegget må være bredt nok til at læreren med
smidighet og godhet kan møte elevenes ulik-

heter i evner og utviklingsrytme. Omsorg og
omtanke formidles ikke alene ved leveregler.
Læreren må bruke både variasjonene i elevenes
anlegg, uensartetheten i klassen og bredden
i skolen som en ressurs for alles utvikling og for
allsidig utvikling. En god skole og en god klasse
skal gi rom nok for alle til å bryne seg og
beveges, og den må vise særlig omtanke og
omsorg når noen kjører seg fast eller strever
stridt og kan miste motet. Solidariteten må
komme til uttrykk både overfor dem som har
særlige vansker, og ved overganger mellom trinn
og skoleslag.

Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge
får smaken på den oppdagerglede som kan
finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid,
forskning eller kunst. Læring og opplevelse må
sveises sammen. Læringsmiljøet skal både være
humant og tro mot barns nyfikenhet. Å lære å
lese og skrive, regne og tegne, prøve, agere og
analysere skal utløse kreativ trang ikke inn
snevre den.

Allsidig utvikling av alle

Mennesket gror og vokser ved å handle og
virke. Opplæringen må derfor gi rom for at alle
elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser
av valg. Konkrete oppgaver tjener både som
forberedelse til dagliglivets plikter og gir erfar
inger for refleksjon. Øvelser og praktisk arbeid
må derfor ha en vektig og integrert plass i
opplæringen.

Skolen skal gi en bred forberedelse for livet -
for samvirke og samhold i familie og fritid,
i arbeidsliv og samfunnsliv. De unge må gradvis

Undervisningen må tilpasses ikke
barefag og stoff, men også alders
trinn og utviklingsnivå, den enkel
te elev og den sammensatte klasse.

Opplæringen må gi romfor at alle
elever kan lære ved å se praktiske
konsekvenser av valg. Øvelser
og praktisk arbeid må derfor ha en
vektig og integrertplass i opplæringen.
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få øket ansvar for opplegg og gjennomføring av
egen læring - og de må ta ansvar for egen atferd
og væremåte. Skolen må derfor i hele sin
virksomhet både ha blikket vendt mot det neste
trinn og ruste elevene for mer og mer å ta del
i de voksnes verden, og mot de forutsetninger
den enkelte elev møter med.

De siste mannsaldrene er systematisk skole
ring blitt et stadig større innslag i barnas og de
unges tilværelse. Skolen kan derfor ikke betrak
tes bare som en mellomstasjon i livet. Den er et
samfunn i miniatyr som må favne hovedtrekke
ne av samfunnet utenfor. Skolen er bærer av en
kunnskapskultur og en samværskultur som må
være åpen for verden rundt, men som samtidig
må danne en motvekt mot omgivelsenes nega
tive påtrykk. Den må forsvare barndommens og
ungdomsalderens egenverdi, men også være et
alternativ til ungdommens egen kultur.

Lærernes og veiledernes rolle

Lærernes og veiledernes fagkunnskap er nød
vendig når de unges egne erfaringer skal omset
tes til innsikt. Den gode lærer kan sitt fag - sin
del av vår felles kulturarv.

Slik fagkunnskap kan en ikke vente at barn og
unge skal utvikle på egen hånd. Forestillinger
barn danner seg om saksforhold og sammen
henger, kan være både mangelfulle og forkjærte.
En lærer må derfor beherske faget godt, både for
å kunne formidle med kyndighet og møte de
unges vitelyst og virketrang.

Lærere må kjenne kunnskapens grenser og
muligheter - også for å holde seg å jour og
vokse i kompetanse når ny viten vinnes gjen
nom faglig utvikling eller forskning. En lærer
som skal fungere godt, må selv ha mulighet for å
komme videre i sin egen utvikling gjennom
etter- og videreutdanning.

Å forklare noe nytt innebærer å forankre det til
noe kjent. Dette oppfylles ved at læreren bruker

Lærere må kjenne kunnskapens
grenser og muligheter - også for å
holde seg å jour og vokse i kompe
tanse når ny viten vinnes gjennom
faglig utvikling ellerforskning.

uttrykk, bilder, analogier, metaforer og eksemp
ler som gir mening for eleven. Ny kunnskap må
hektes tett sammen med den som alt sitter - det
eleven vet, kan og tror fra før. Mye av dette er
felles for elevene, i vår brede kulturarv, og gir
klangbunn for kommunikasjon, samtale og
læring.

Men selv i en felles kultur er det store varia
sjoner mellom individer etter sosial bakgrunn,
kjønn og lokalmiljø. Det som er et slående
eksempel eller et treffende bilde for én elev, kan
være meningstomt for en annen. Det elevene
har tatt med seg fra hjem, bosted eller tidligere
skolegang, avgjør hvilke forklaringer og eksemp
ler som skaper mening. Elever som kommer fra
andre kulturer, har ikke samme del i den norske
fellesarven. Den gode lærer bruker derfor
mange og ulike bilder for å vise felles mønstre,
og henter stoff og illustrasjoner fra de opplevel
ser ulike barn har hatt og de forskjellige erfar
inger unge har gjort. Og den gode skole legger
stor vekt på å utvide elevenes felles assosiasjons
grunnlag fordi det gjør det lett å kommunisere
tett.

Faglig kompetanse er nødvendig for at en
lærer skal være trygg og ikke bli usikker og eng
stelig når elevene stiller spørsmål og venter svar.
Kyndighet gjør at en lærer kan makte å sette
stoffet i perspektiv og møte både elever og kol
leger med åpenhet og frisinn. Å kunne gi forkla-

Skolen er bærer av en kunnskaps
kultur og en samværskultur som
må være åpen for verden rundt,
men som samtidig må danne en
motvekt mot omgivelsenes negati
ve påtrykk. Den må forsvare barn
dommens og ungdomsalderens
egenverdi, men også være et alter
nativ til ungdommens egen kultur.
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ringer og eksempler tilpasset hver enkelts forut
setning og ståsted, krever systematisk og bred
kunnskap om et felt.

Formidlingsevne og aktiv læring

Men fagkunnskap er ikke nok for å være en god
lærer - det kreves også engasjement og formid
lingsevne. En god lærer kan sitt stoff, og vet
hvordan det skal formidles for å vekke nysgjer
righet, tenne interesse og gi respekt for faget.

Elevene kommer til skolen med lærelyst: med
behov for å bli tatt på alvor, for å bli avholdt som
den man er, med trang til å bli løftet og utfor
dret, med ønsker om å prøve krefter og bruke
muskler. God undervisning viser omsorg for dis
se sider ved elevene - og for at ulike elever har
ulike evner, behov og ulik motivasjon i ulike fag
og faser. I lærerens kompetanse inngår kunn
skap om barns, unges og voksnes normale og
avvikende utvikling. En lærer skal kjenne både
de generelle og spesielle vansker elever kan ha,
ikke bare med læring, men også sosialt og emo
sjonelt når elever ikke vil, eller når foreldre ikke

strekker til. Alle har sin egenverdi også når de
ikke er vellykket under opplæringen.

Elevenes hug til å prøve seg må møtes av
lærere med en fortellerglede og meddelelses
evne som vedholder de unges lyst til å komme
videre. Lærerne må vise vei til ferdigheter som
er innen rekkevidde, og til stoff som er over
kommelig. Og de må være forbilder: Ved sitt
engasjement og sin entusiasme må de gi elevene
trang til å ta etter og våge seg utpå.

En god lærer kan sitt stoff, og vet
hvordan det skalformidlesfor å
vekke nysgjerrighet, tenne interesse
og gi respektforfaget. Lærerne
avgjør ved sin væremåte både om
elevenes interesser består, om de
føler segflinke og om deres iver
vedvarer.
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et, følsomhet for deres ulike forutsetninger og unge at de stadig er i utviklin
at defår tillit til egne evn

Ke interessen ror raget og sKave eievenes selv-K.e

oppfatning. En god lærer kan inspirere ved opp- het og egenart, og fremtre som robuste og
muntring, ved å gi opplevelser av egen mestring voksne mennesker for unge som skal utvikles
og ved å gi bekreftende tilbakemeldinger om følelsesmessig og sosialt. Fordi lærerne er blant
vekst. Trygghet er en vesentlig forutsetning for de voksne personer som barn og ungdom får
læring. mest med å gjøre, må de våge å stå fram tydelig

Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver levende og bevisst i forhold til den kunnskap,
er å formidle til barn og unge at de stadig er de ferdigheter og de verdier som skal formidles
i utvikling, slik at de får tillit til egne evner. En Lærerne må være så nære som personer at barn
god lærer øker også deres utholdenhet til å orke og unge kan stole pa og snakke åpent med demr\A

anstrengelse og motbakker, og ikke straks vike De må kunne tenne og fortelle, men også
unna om de ikke får det til med en gang. En tilrettelegge, gi struktur og føringer tor unge
lærer er derfor både igangsetter, rettleder, under læring og på søking.
samtalepartner og regissør. Lærerrollen endrer seg i takt med elevenes

Lærernes viktigste læremiddel er de selv. utviklingstrinn. For voksne elever er det en sær-
Derfor må de tore å vedkjenne seg sin personlig- lig utfordring å bygge på de varierte erfaringera.
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Lærere er ledere av elevenes

arbeidsfellesskap. Framgang
avhenger ikke bare av hvordan
lærernefungerer iforhold til hver
av elevene, men også av hvordan
defår elevene til å fungere i
forhold til hverandre. I et godt
arbeidslag hever deltakerne kvali
teten på hverandres arbeid.

Lik rett til utdanning innebærer
ikke bare at alle får likeverdig
utdanning uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, geografisk tilknyt
ning, religiøs tilhørighet, sosial
klasse eller etnisk bakgrunn - ret
ten må også være uavhengig av
den skoleklasse den enkelte elev
havner i.

de har vunnet utenfor utdanningsverket, i yrke,
familie og samfunnsliv.

Aktive formidlere trenger gode hjelpemidler.
Lærebøker og andre læremidler er vesentlig for
undervisningens kvalitet. De må derfor utformes
og brukes i samsvar med prinsippene i den
nasjonale læreplanen.

Læring som lagarbeid

I dag er undervisning og læring lagarbeid.
I undervisningen deler lærere og instruktører
med ulike spesialiteter ansvaret for både enkelt
elever, grupper og klasser. De har forpliktelser
både overfor skolen og for de opplæringsløp der
deres bidrag er et nødvendig ledd i helheten.
Andre yrkesgrupper kommer også mer med
i oppfostringen, f.eks. gjennom skolefritids
ordninger, ungdomsklubber, sport og organisa
sjonsliv.

Lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap.
I klasserom og verksted må det være ro og
ryddighet nok til at de kan fungere som
seriøse arbeidsplasser. Og rammene må være
faste nok til at de viltre eller vimsete får sjanse
til å konsentrere seg.

Et arbeidsmiljø virker godt når alle tar inn over
seg at de former vilkårene for hverandre, og at
de derfor må ta hensyn til andre. Framgang
avhenger derfor ikke bare av hvordan lærerne
fungerer i forhold til hver av elevene, men også
av hvordan de får elevene til å fungere i forhold
til hverandre. I et godt arbeidslag hever del
takerne kvaliteten på hverandres arbeid. Her har
også elevene ansvar for planlegging,
utføring og vurdering av arbeidet.

Forskning viser at det er store forskjeller i
hvordan skoleklasser virker på elevene, men at
det ikke er noen motsetning mellom å trives og
å løftes. Klasser med det beste sosiale miljø har
gjerne også det beste læringsmiljø, både for
sterkere og svakere elever. Ved siden av elevenes

øvrige oppvekstmiljø, skyldes forskjellene
mellom klasser i stor grad lærernes strukturering
av klassens arbeid, og deres styring, oppfølging
og evne til å støtte elevene. Hvis lik rett til
utdanning skal være reell, er det ikke tilstrek
kelig at alle får likeverdig utdanning uavhengig
av kjønn, funksjonsevne, geografisk tilknytning,
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Opplæringens personale skalfun
gere i etfellesskap av kolleger som
deler ansvaretfor elevenes utvik
ling.

Lærerne skal virke sammen med

foreldre, arbeidsliv og myndigheter
som utgjør vesentlige deler av
skolens brede læringsmiljø.

religiøs tilhørighet, sosial klasse eller etnisk
bakgrunn - retten må også være uavhengig av
den skoleklasse den enkelte elev havner i.

Med mer utstrakt bruk av teamundervisning
og prosjektarbeid blir lærerne viktigere både
som partnere og arbeidsledere. Det krever både
felles tid på skolen og samordning av virksom
het på tvers av tradisjonelle klasseinndelinger.

Opplæringens personale skal også fungere i et
fellesskap av kolleger som deler ansvaret for
elevenes utvikling. Dette blir med dagens skole
utvikling ikke bare en større oppgave - den blir
også mer mangfoldig ved at nye yrkesgrupper
knyttes til skolens virke. Den sammensatte
lærerstab er en rikdom fordi lærere med ulik
kompetanse kan utfylle hverandre både
faglig og sosialt.

Samtidig er samordningen av innsatsen og sam
spillet mellom kollegene avgjørende for de
resultater som nås. Dette stiller nye krav til
skolens ledelse. Lærernes mulighet for å yte sitt
beste forutsetter overskudd og trivsel, og en
arbeidsgiver med sans for læreryrkets egenart og
særpreg.

Men lærerne skal fungere ikke bare som
instruktører, veiledere og forbilder for barn -
de skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv
og myndigheter som også utgjør vesentlige deler
av skolens brede læringsmiljø. Samtidig har
skolen en sentral oppgave i utviklingen av et
godt oppvekstmiljø. Gode lærere har derfor
åpenhet overfor og trening i å engasjere
foreldrene og lokalt arbeids- og organisasjonsliv
for skolens formål.



Det allm tfenn nm I. M «

Opplæringen skal gi god allmenndannelse. Det
er en forutsetning for en helhetlig personlig
utvikling og mangfoldige mellommenneskelige

Dette tydeliggjør at den kunnskap vi anvender,
ofte er utilstrekkelig, og understreker behovet
for mer helhetlig kunnskap. Men tverrfaglig

relasjoner. Og det er en forutsetning for å kunne samarbeid krever faglig soliditet om det ikke
velge utdanning og senere skjøtte arbeid med
kompetanse, ansvar og omhu.

God allmenndannelse vil si tilegnelse av
• konkret kunnskap om menneske,

samfunn og natur som kan gi overblikk
og perspektiv;

• kyndighet og modenhet for å møte livet -
praktisk, sosialt og personlig;

• egenskaper og verdier som letter sam
virket mellom mennesker og gjør det rikt
og spennende for dem å leve sammen.

Opplæringen må gi overblikk over hvordan
prosesser på ett felt slår over på andre - som når
produksjon virker tilbake på natur og miljø.
Mennesker kan utløse krefter de ikke kontrol
lerer, eller forvolde virkninger de ikke overskuer.

skal bli overfladisk og useriøst.

Opplæringen skal gi god allmenn
dannelse ved konkret kunnskap om
menneske, samfunn og natur som
gir overblikk og perspektiv; ved
kyndighet og modenhetfor å møte
livet - praktisk, sosialt og personlig
og ved egenskaper og verdier som
letter samvirket mellom mennesker

og gjør det rikt og spennendefor
dem å leve sammen.
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Konkret kunnskap
og helhetlige referanserammer

I opplæringen må kunnskap alltid utgjøre et
gjennomtenkt utvalg som presenteres med
progresjon, slik at det gir oversikt og skaper
sammenheng. Konkret kunnskap er nødvendig
for læring, og undervisningsopplegget må derfor
angi hva elevene bør bli fortrolige med, i hvilken
rekkefølge og på hvilke trinn.

Erfaring og forskning viser at jo mindre en har
med seg av forhåndskunnskaper som en kan
knytte ny kunnskap til, desto langsommere og
mindre overkommelig blir læringen. Særlig
viktig er de grunnleggende referanserammene i
de forskjellige fagene. Disse er avgjørende både
for å tolke ny informasjon og for å styre letingen
etter nye fakta. Mangler referanserammene som
kan gi flommen av inntrykk og delkunnskaper
mening, blir det hele lett bare flimmer.
Ordnende kunnskap må til for å lære å lære og
for å bruke det en vet, til å få grep på det en
ikke kan. Det er helhetlige rammer som gir møn
ster for nye biter som skal føyes til mosaikken.

/ opplæringen må kunnskap ut
gjøre et gjennomtenkt utvalg som
presenteres medprogresjon, slik at
det gir oversikt og skaper sammen
heng. Undervisning må planlegges
på tvers avfag, slik at relevansen
av demfor hverandre trerfram og
mer helhetlig forståelse utvikles.

Ø*uyu£jp~aiu. pour I'Oraut,

For å gi overblikk og sammenheng er det derfor
også viktig å planlegge og samarbeide om under
visningen på tvers av fag, slik at relevansen av
fagene for hverandre trer fram og mer helhetlig
forståelse utvikles.

Felles forståelse i et spesialisert samfunn

Det er en sentral opplysningstanke at slike
referanserammer for forståelse og fortolkning
må være felles for folket - må være en del av
den allmenne dannelse - om det ikke skal ska
pes forskjeller i kompetanse som kan slå over
både i udemokratisk manipulasjon og i sosiale
ulikheter.

Det er derfor viktig at disse referanserammer
og den nye teknologiske kunnskap deles av alle
grupper, slik at det ikke skapes store forskjeller
i forutsetninger for deltakelse. Og det er viktig
at formidlingen skjer slik at den ikke befester
tradisjonelle kjønnsskiller, der jenter oppdras til
at "kvinner ikke forstår" naturvitenskap og
teknikk.

De som ikke har del i den bakgrunns
informasjon som tas for gitt i den offentlige
debatten, vil ofte være ute av stand til å fatte
poenget eller gripe sammenhengen.
Nykommere i et land, som ikke deler de felles
referanserammene, blir ofte outsidere fordi
andre ikke kan ta for gitt hva de vet og kan
- de trenger stadig ekstra forklaringer.

Slike plattformer for forståelse spenner over
historiske hendelser ("9. april"), Grunnlovens
maktfordelingsprinsipp, klassikerne i littera
turen ("Lille Marius"), kulturelt fellesgods
("kamelen og nåløyet"), tegnene som
brukes på værkartet osv. Besitter man ikke de
felles forståelsesformene som gjør det lett å tol
ke og formidle - og dermed kommunisere smi
dig - kan man bli fremmedgjort i eget land.

Uten overgripende referanserammer blir det
vanskeligere for vanlige samfunnsmedlemmer -
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ikke-spesialister - å ta del i beslutninger som
griper dypt inn i deres liv. Jo mer spesialisert og
teknisk vår kultur blir, desto vanskeligere blir
det å kommunisere på tvers av faggrenser. Felles
bakgrunnskunnskap er derfor kjernen i et
nasjonalt nettverk for kommunikasjon mellom
medlemmene av et demokratisk fellesskap. Det
er felles referanserammer som gjør det mulig å
knytte det en ser, leser eller hører til et sams,
underforstått tenkesett. De gjør det mulig å
begripe komplekse budskap og å tolke nye ide
er, situasjoner og utfordringer.

Opplæringen har en hovedrolle i å formidle
denne felles bakgrunnsinformasjonen - den
dannelsen alle må være fortrolige med om
samfunnet skal forbli demokratisk og samfunns
medlemmene myndige. Opplæringen må derfor
gi gode muligheter for sammenhengende
oppbygging av kunnskaper, ferdigheter og
holdninger.

Opplæringen har en hovedrolle i å
formidle felles bakgrunnsinforma
sjon og referanserammer - den
dannelsen alle må være fortrolige
med om samfunnet skalforbli
demokratisk og samfunnsmedlem
mene myndige.

Internasjonalisering
og tradisjonskunnskap

Strømmene mellom nasjonene - av tanker og
teknologi, av penger og produkter, av utstyr,
materiell og maskiner - er blitt stadig mer
omfattende, sterke og uavvendelige. Vår natur
rammes av andre lands forurensninger, vårt
arbeidsliv er underkastet verdensmarkedets
konkurranse, moderne massemedia formidler et
trykk av nyheter og opplevelser som treffer alle
på samme tid.

Det stiller flere utfordringer til opplæringen:
Å forene teknisk kyndighet med menneskelig
innsikt, å utvikle en arbeidsstyrke som er høyt
kvalifisert og endringsdyktig, og å forene
internasjonal orientering med nasjonal egenart.

Et forskningsbasert samfunn risikerer å bli sta
dig mer teknologidrevet. Strømmen av teknolo
giske funn og fakta krever bred viten om en skal
unngå "vitenskapelig analfabetisme": manglende
evne til å skjønne hva ord som "genspleising",
"ozonlag" eller "immunforsvar" betyr eller
hvilke sosiale konsekvenser de innebærer.

Det bygges uavbrutt nettverk av kunnskap
som binder organisasjoner og bedrifter, land og
kontinenter sammen. Norges evne til å gjøre seg
gjeldende og komme med i dem for å utvikle
velferd og bevare miljø, avhenger av de bidrag
landet kan yte internasjonalt, og som andre vil
ønske å bruke. Det fordrer også god kunnskap
om andre lands kultur og språk.

Opplæringen skalformidle ogfor
ene teknisk kyndighet med men
neskelig innsikt, utvikle en arbeids
styrke som er høyt kvalifisert og
endringsdyktig, ogforene interna
sjonal orientering med nasjonal
egenart.



Den internasjonale kunnskapskul
turen knytter menneskeheten sam
men gjennom utvikling og bruk av
ny vitenfor å bedre levekårene.
På den annen sidefordrer den økte
spesialisering og kompleksitet i
verdenssamfunnetfortrolighet med
hovedstrømmene ogfelleselemente
ne i vår norske kultur. Veksten i
kunnskap krever hevet bevissthet
om de verdier som må veilede våre
valg.

med det mennesker har følt, tenkt og trodd,
utvider rommet for innsikt og handling, og
minner om at dagens forhold vil endre seg.

Opplæringen skal derfor gi kunnskaper som er
allsidige og fullstendige. Den skal vise hvordan
vår erkjennelse har grodd fram ved et langt ska
perverk, som spenner over mange generasjoner
og har krysset mange grenser. Slik opplæring gir
respekt og aktelse for det mennesker før oss har
utrettet, og lar oss plassere oss selv i en histo
risk utvikling.

Kort sagt: God allmenndannelse viser hvor
dan utviklingen av ferdigheter, innsikt og viten
er noe av det mest fantastiske mennesker har
lært å gjøre sammen - historisk og globalt. Den
styrker evner og holdninger som gir samfunnet
rikere vekstmuligheter i framtiden.

Den internasjonale kunnskapskulturen knytter
menneskeheten sammen gjennom utvikling og
bruk av ny viten for å bedre levekårene. De
voksne som lever og de unge som vokser opp i
dag, må få vidsyn og viten som ruster dem til å
bidra til slike felles anstrengelser - og særlig de
som kan hjelpe verdens fattige folk. Kunnskap
om sammenhengene i samfunnet og i naturen
er nødvendig, men ikke tilstrekkelig; omsorg
for andre og for det felles livsmiljøet er også
nødvendig.

På den annen side fordrer den økte spesialise
ring og kompleksitet i verdenssamfunnet fortro
lighet med hovedstrømmene og felleselemente
ne i vår norske kultur. Veksten i kunnskap kre
ver hevet bevissthet om de verdier som må vei
lede våre valg.

Og når omstillingene er store og endringene
raske, blir det mer maktpåliggende å markere
historisk forankring, nasjonal egenart og lokal
variasjon for å befeste identitet - for å bevare
miljøer med bredde og styrke.

God allmenndannelse skal bidra til nasjonal
identitet og solidaritet ved å gi et felles preg for
ankret i språk, tradisjon og lærdom på tvers av
lokalsamfunn. Da blir det også lettere for elever
som skifter bosted å finne feste på nytt, fordi
flytting blir en bevegelse innenfor et kjent felles
skap. Båndene mellom generasjonene blir tette
re når de deler erfaringer og innsikt - eller opp
levelser, sanger og sagn. Nykommere innlemmes
lettere i vårt samfunn når underforståtte trekk i
vår kultur gjøres tydelige for dem.

Kjennskap til fortidens hendelser og ytelser
knytter menneskene sammen over tid. Historisk
kunnskap utvider også erfaringene for å sette
mål og velge midler i framtiden. Fortrolighet
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En persons evner og identitet utvikles i samspil
let med andre - mennesket formes av sine omgi
velser samtidig som det er med på å forme dem.

En sammensatt ungdomskultur

I tidligere tider skjedde en større del av oppfost
ringen ved at barn og unge direkte tok del i de
voksnes praktiske virksomhet for å løse felles
oppgaver. Nå skjer storparten av opplæringen i
skoler - i spesialiserte institusjoner med under
visning som oppgave. De unge står i stor grad
utenfor arbeidslivets prosesser, og har i liten
grad ansvar for eller kontroll over dem. Deres
økende bruk av massemedier både setter dem i
en passiv tilskuerrolle og utsetter dem for mot
stridende verdisyn.

Innsnevringen av de unges kontakt med sam
funnet utenfor skolen, og reduksjonen av deres
omgang med de voksne, forsterkes av en ofte
innadvendt og selvbeskuende ungdomskultur.
Denne ungdomskulturen utheves ved at skolene

atskilles fra resten av samfunnet og ved at eleve
ne deles i skoleklasser etter alderstrinn. Barn og
unge gis liten anledning til å treffe avgjørelser
med umiddelbare praktiske virkninger eller med
følger for andre, slik at de kan lære av egne til
tak. Innslaget av indirekte erfaring har økt på
bekostning av den direkte.

Det er derfor vesentlig å utnytte skolen som
arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdig-

Det er vesentlig å utnytte skolen
som arbeidsfellesskapfor utvikling
av sosialeferdigheter. Den må
organiseres slik at elevenes virke
får konsekvenserfor andre, og slik
at de kan lære av konsekvensene
av egne avgjørelser.
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Skolen måfinne den vanskelige
balansen mellom å anspore,
utnytte og danne motvekt mot den
kultur de unge selv skaper.

heter. Den må organiseres slik at elevenes virke
får konsekvenser for andre, og slik at de kan
lære av konsekvensene av egne avgjørelser.
Endringene i barns og unges oppvekstkår gjør at
de samværsformer og arbeidsmåter som anleg
ges i oppfostringen, får større betydning for ele
venes vekst. Erfaring fra praksis og fra fagopplæ
ring i arbeidslivet er forbilledlig og bør benyttes
også i det øvrige skoleverket.

Samtidig er den formelle undervisningen bare
en del av barns og unges livsfelt. Oppveksten er
også en tumletid. Flere enn noen gang før er
aktive i sport og musikk, i organisasjoner og lag,
i kor og klubber, der de setter sine egne standar
der i kretser av venner, påvirker og påvirkes av
sitt eget miljø. Skolen må finne den vanskelige
balansen mellom å anspore, utnytte og danne
motvekt mot den kultur de unge selv skaper.

Plikter og ansvar

Elever og lærlinger bør ta del i et bredt spekter
av aktiviteter der alle får plikter for arbeids
fellesskapet: øvelse i å tre fram for andre,
presentere et syn, legge planer, sette dem i verk
og gjennomføre et opplegg.

Det innebærer at elevene fra første dag i sko
len - og stadig mer med økende alder - må få
plikter og gis ansvar, ikke bare for egen flid og
framgang, men også overfor andre elever og de
øvrige medlemmer av skolefellesskapet. Slike
oppgaver omfatter hele registret fra fadder
ordninger, støtte og omsorg for yngre eller

Elevene måfraførste dag i skolen -
og stadig mer med økende alder -
fåplikter og gis ansvar. Ikke bare
for egen flid ogframgang, men
også overfor andre elever og de
øvrige medlemmer av skolefelles
skapet.

andre elever, ansvar for orden og ryddighet,
innsats ved klassetilstelninger og samlings
stunder, hjelp ved bespisning osv.

Formålet med dette er å utvikle innlevelse
og følsomhet for andre, å gi praksis i å vurdere
sosiale situasjoner og å fremme ansvar for
andres tarv. De som ikke er stimulert tilstrekke
lig fra hjem eller nabolag, må få mulighet til
vokster i et læringsmiljø der elevene tar ansvar
for hverandres utvikling. Medvirkning i utvikling
av et sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst,
særlig når det medfører samarbeid mellom
mennesker på ulike trinn eller med ulike anlegg
og ressurser. Elevene bør derfor komme med
i praktisk arbeid, der de dels er ytere og dels
mottakere av tjenester. De bør komme i vane
med å ta ansvar i dagens samfunn som
forberedelse til deltakelse i morgendagens.

Alle har et felles ansvar for et læringsmiljø
med omtanke for andres behov og respekt for
læring. Både den enkeltes hverdag i skolen og
muligheter senere i livet kan bli ødelagt hvis
konflikt og uorden får sette sitt preg på miljøet.



Alle elever har rett til opplæring i
ryddige og roligeformer, og har
selv medansvarfor dette.

Alle elever har rett til opplæring i ryddige og
rolige former, og har selv medansvar for dette.

Livskunnskap fra fellesskapet i skole og
opplæring

Mye av den livskunnskap de unge må få med
seg fra opplæringen, ervervet de før gjennom
plikter i storfamilie og deltakelse i arbeidsliv.

Dagens opplæring må også omfatte
• erfaring i å treffe avgjørelser med direkte

og synbare konsekvenser for andre. Det
innebærer både trening i å lage og følge
regler, i å treffe beslutninger i flokete situ
asjoner og øvelse av "kriseferdigheter",
dvs. evne til å handle i møte med uvente
de vansker eller ukjente oppgaver. Samlet
er dette en trening i sosialt ansvar

erfaring fra arbeid der gjensidig avhengig
het krever disiplin, og der egen innsats
påvirker resultatet av andres. Dette ford
rer utvikling av ferdigheter til organi
sering: evne til å samordne virksomhet,
lede aktiviteter, følge direktiver, foreslå
alternative løsninger
erfaring fra skolens virksomhet: kjenn
skap til hvordan problemer som oppleves
som personlige, allikevel er delt av flere,
og derfor bare kan løses i fellesskap eller
ved organisatoriske endringer. Slike erfa
ringer gir forståelse for hvordan konflik
ter møtes og løses, øvelse i å fremme
egne og andres interesser og evne til å stå
oppreist i motbør. Som ledd i dette må
elever og lærlinger også få trening i å ta
kontakt med myndigheter og media

Skolen er et miniatyrsamfunn som bør brukes
aktivt for å lære slike ferdigheter. Elevene må
trekkes med i mange slike avgjørelser, for evnen
til deltakelse styrkes ved bruk. I et samfunn med
så komplekse institusjoner som vårt er dette
vesentlig.

I et hele må opplæringen rettes også mot de
personlige egenskaper en ønsker å utvikle,
og ikke bare mot faginnhold. Nøkkelen er å
utforme omgivelser som gir rike muligheter for
barn og unge til å utvikle bevisst samfunns
ansvar og handlingskompetanse for rollen som
voksen.

Et bredt læringsmiljø: Elevkultur,
foreldredeltakelse og lokalsamfunn

Skolen som læringsmiljø strekker seg ut over den
formelle opplæring og forholdet mellom elev
og lærer. Et bredt læringsmiljø omfatter sam
handling mellom alle voksne og elever. Et godt
og utviklende læringsmiljø har sin rot i felles
forståelse av skolens mål.

Opplæringen må rettes ikke bare
motfaginnhold, men også mot de
personlige egenskaper en ønsker å
utvikle, ved å utforme omgivelser
som gir rike muligheterfor barn
og unge til å utvikle bevisst sam
funnsansvar og handlingskompe
tansefor rollen som voksen.
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Skolen skal være aktiv som et

ressurs-, kraft- og kultursenterfor
lokalsamfunnet, der det knyttes
nærmere kontakter, ikke bare
mellom voksne og unge, men også
til lokalt arbeids- og næringsliv.

Forholdet mellom elevene - og elevkulturens
verdisett - er en vesentlig del av læringsmiljøet.
Elevkulturen legger markerte føringer på hva
skolen formår.

Foreldrene har primæransvaret for oppfost
ringen av sine barn. Det kan ikke overlates til

Foreldrene harprimæransvaretfor
oppfostringen av sine barn. Det
kan ikke overlates til skolen, men
bør utøves også i samarbeidet mel
lom skole og hjem. Skolen må ifor
ståelse og samarbeid med hjemme
ne bistå i barnas utvikling - og
den må trekkeforeldrene med i
utviklingen av miljøet rundt opp
læringen og i lokalsamfunnet.

skolen, men bør utøves også i samarbeidet
mellom skole og hjem. For læringsmiljøet favner
også foreldrene. I den grad de står fjernt fra
skolen og ikke trer i direkte kontakt med hver
andre, kan den ikke gjøre bruk av deres sosiale
ressurser til å forme oppvekstkårene og verdi
mønstret rundt skolen. I en tid da storfamilien
spiller mindre rolle i de unges liv, og der media
har rykket inn der foreldrene er trukket ut i
arbeidslivet, fordres en mer bevisst mobilisering
av foreldrene for å forsterke skolens og dermed
elevenes sosiale og normative omland.

Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes
ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at
også foreldrene kjenner både hverandre og
hverandres barn. Dette er nødvendig om de skal
kunne sette felles standarder for barnas og de
unges aktivitet og atferd. Skolen må i forståelse
og samarbeid med hjemmene bistå i barnas
utvikling - og den må trekke foreldrene med
i utviklingen av miljøet rundt opplæringen og
i lokalsamfunnet.

Lokalsamfunnet, med dets natur og arbeidsliv, er
selv en vital del av skolens læringsmiljø. De
unge henter på egen hånd impulser og erfaring
er herfra som undervisningen må knytte an til
og berike. I fagopplæringen er det vesentlig at
opplæring for arbeidslivet skjer i arbeidslivet.
Men undervisningen må generelt initiere
kontakt til skolens nabolag og gjøre bruk av de
ressurser som ligger i dens omegn. Skolen skal
være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter
for lokalsamfunnet der det knyttes nærmere
kontakter, ikke bare mellom voksne og unge,
men også til lokalt arbeids- og næringsliv.



Det miljøbevisste menneske

Vårt livsmiljø er blitt stadig mindre bestemt av
naturforhold, og mer bestemt av menneskenes
eget virke. Velferden avhenger av evnen til å

Naturfag, økologi og etikk

Kunnskap og forskning har bedret menneskenes
utvikle nye ideer, til å bruke avansert teknologi, helse, løftet deres levekår og hevet deres velferd
til å skape nye varer og til å løse tradisjonelle
problemer med mer fantasi og fornuft. I løpet
av få år kan nye produkter radikalt endre
menneskenes liv, som glødelampen eller bilen,
PC-en eller antibiotika. Det er ofte kort vei fra

i store deler av verden - men har også forsterket
ulikheter i verdenssamfunnet og trusler mot
naturen.

Et hovedtrekk ved moderne samfunn er at de
mer og mer baseres på teknologi - på

oppdagelse til anvendelse - som når laserstråler framgangsmåter og hjelpemidler for å omdanne
brukes i CD-spillere, operasjonskniver eller
laserskrivere.

naturens råstoffer for menneskenes formål. Det
har gitt oss medisiner og vaksiner, bøker og

Mennesket er en del av naturen, og treffer sta- fjernsyn, tekstiler og turbiner, kvartsur og
dig valg med konsekvenser ikke bare for egen
velferd, men også for andre folk og for natur
miljøet. Valgene har konsekvenser på tvers av
landegrenser og over generasjoner: Livsstil
påvirker helse; vårt lands forbruk forårsaker
forurensning i andre land; vår tids avfall blir
neste slektledds problem.

vaskemaskiner. I alt vi omgir oss med, blir
innslaget av kunnskap større - fra joggesko til
røykvarslere. Utvikling av ny teknologi er et felt
for utfoldelse av fantasi og skaperkraft som kan
berike både den enkeltes liv og samfunnets
kultur. Teknologisk kunnskap er en del av
allmenndannelsen - nysgjerrighet til å forstå
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dem som har levd og skapt før oss, og kraft til å
trenge inn i egen natur og naturen omkring.

Mennesket finner glede både ved å stille spørs
mål og finne svar, og det finner trygghet ved å
vite og mestre. Anvendelsen av naturviten
skapelig innsikt er blitt et forbilde på målrettet
bruk av kompetanse og en drivkraft til å vinne
ny erkjennelse. Det har spredt seg til andre
områder, som når samfunnsvitenskapelig og
humanistisk innsikt legges til grunn for å treffe
mer fornuftige og humane valg.

Menneske, miljø og interessekonflikter

På alle områder har det vært store viten
skapelige gjennombrudd. Kunnskap og ny
teknologi har utvidet rommet for inngrep både
i menneskelivet og i naturen. Men bruken av
kunnskap har ofte hatt bivirkninger som er blitt
registrert sent og har vist seg skadelige. DDT,
som drepte utøy og begrenset sykdommer,
lagret seg i næringskjeden og skadet livet
i mange ledd uten at det var tilsiktet. En mate
riell vekst kom i første omgang da jern ble smel
tet med kull og koks. I neste omgang fikk vi
forurensning og sur nedbør som skadet liv og
drepte fisk.

Kort sagt: Kunnskap og ny teknologi har utvi
det rommet for inngrep både i menneskelivet og
i naturen. Men anvendelsen gir ofte forrykning
er i flere ledd, som ikke overskues, og som spres
i bredere ringer enn tiltenkt. Anvendt vitenskap

og teknologi har hatt negative konsekvenser,
dels erkjente som ved atomsprengninger, dels i
form av utilsiktede bivirkninger som sur nedbør,
skogdød eller drivhuseffekt.

Vårt levesett og vår samfunnsform har dype og
truende virkninger for miljøet. Dette driver fram
konflikter mellom grupper og mellom land.
Konsekvensene av vitenskapens anvendelse er
på en gang blitt mer omfattende og sammen
flettede. Dette gjør det nødvendig å utvide
innsikten om sammenhenger på tvers av fag
grenser, og å mobilisere til innsats på tvers av
landegrenser. Det øker kravene både til viten
og til bevisste økologiske, etiske og politiske
avgjørelser hos enkeltindivider og samfunn.
Forståelse gjør at valg kan treffes med innsikt,
etisk fostring at de kan tas med skjønn.

De utviklede land med høyt utdanningsnivå
har et særlig ansvar for å sikre verdens felles
framtid. Verdenskommisjonen for miljø og utvik
ling har pekt på de problemer som ligger i sam
menflettede kriser - f.eks. i bedret helse og
økningen av verdens befolkning; i moderne tek
nologi med overforbruk av ressurser og skade
på liv; i økonomisk vekst som forurenser og
ødelegger naturen; i fattigdom og forarming.

Samspillet mellom økonomi, økologi og tekno
logi stiller vår tid overfor særlige kunnskaps
messige og moralske utfordringer for å sikre en
bærekraftig utvikling. Denne må ta utgangs
punkt i de begrensninger natur, ressurser,
teknologisk nivå og sosiale forhold setter, og
i de konflikter som utløses når miljøhensyn skal
prioriteres. Politisk må utviklingen styres mot
en bane som er forenlig med biosfærens evne til
å tåle virkningene av menneskenes virksomhet.
Og i en bærekraftig utvikling må etisk fostring til
medmenneskelighet og solidaritet med verdens
fattige være et bærende prinsipp.

Opplæringen må følgelig gi bred kunnskap om
sammenhengene i naturen og om samspillet

Samspillet mellom økonomi, øko
logi og teknologi stiller vår tid
overfor særlige kunnskapsmessige
og moralske utfordringerfor å sik
re en bærekraftig utvikling.
Opplæringen må følgelig gi bred
kunnskap om sammenhengene i
naturen og om samspillet mellom
menneske og natur.
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mellom menneske og natur. Undervisningen må
kople solid innsikt om naturens stoffer, krefter
og arter med forståelse av hvordan sosial
organisasjon og teknologi både løser problemer
og virker inn på biosfæren. Den må spore de
unges trang til å forstå prosessene i naturen. Det
fordrer fordypning i naturfagene.

Undervisningen må motvirke oppsplittet
læring. Konkret viten er nødvendig, men er ale
ne ikke nok - helhetlig naturfaglig og økologisk
kunnskap er også nødvendig. I undervisningen
må den knyttes til samfunnsfaglig innsikt i øko
nomi og politikk, og til etisk orientering.
Elevene må lære å se ting i sammenheng og
bevare overblikk - lære å skue framover i livet
og utover i verden. Undervisningen må vekke
deres tro på at solidarisk handling og felles inn
sats kan løse de store globale problemene.

Naturglede

Samtidig må opplæringen fremme glede over
fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve
i et vakkert land, over landskapets linjer og års-

Opplæringen må fremme glede
overfysisk aktivitet og naturens
storhet, over å leve i et vakkert
land, over landskapets linjer og
årstidenes veksling.

tidenes veksling. Og den bør vekke ydmykheten
overfor det uforklarlige, gleden over friluftsliv,
nøre hugen til å ferdes utenfor oppstukne veier
og i ukjent terreng, til å bruke kropp og sanser
for å oppdage nye steder og til å utforske
omverdenen.

Friluftsliv rører både kropp, sinn og tanke.
Fostringen må betone forbindelsen mellom
naturforståelse og naturopplevelse: kunnskapen
om elementene og om samspillet i livsmiljøet
må gå sammen med erkjennelsen av vår
avhengighet av andre arter, samfølelsen med
dem og gleden over naturliv.



Det integrerte menneske

Opplæring har en rekke tilsynelatende
motstridende formål:

å bibringe vår kulturs moralske fellesgods,
dens omtanke for andre - og gi evne til
å stikke sin egen kurs;
å gi fortrolighet med vår kristne og human-
istiske arv - og kjennskap til og respekt for
andre religioner og trossyn;
å bryte med selvopptatthet og tro på den
sterkestes rett - og gi styrke til å stå alene,
gå på tvers og ikke legge seg flat eller bøye
av for andres meninger;
å utvikle selvstendige og uavhengige person
ligheter - og evne til å virke og arbeide i lag.

Opplæringen skalfremme allsidig
utvikling av evner og egenart: til å
handle moralsk, til å skape og
virke, til å arbeide sammen og i
harmoni med naturen. Opplær
ingen skal bidra til en karakter
dannelse som gir den enkelte kraft
til å ta hånd om eget liv, forpliktel
se overfor samfunnslivet og
omsorgfor livsmiljøet.
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å fremelske den enkeltes særpreg, de forskjel
ler som gjør hvert individ til et fond for andre
- og å formidle de felles kunnskaper og fer
digheter som gjør at vi lett kan fungere med
andre og sammen bidra til samfunnets vekst;
å gi rom for barns kultur og unges stil -
og ruste dem til å gå inn og ta ansvar i de
voksnes verden;
å gi praktiske ferdigheter for arbeid, yrke og
livets konkrete oppgaver - og å by romslige
vekstvilkår for karakter og følelsesliv;
å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale
tradisjoner for å bevare egenart og særdrag -
og åpent møte andre kulturer for å kunne
gledes av mangfoldet i menneskelige ytrings
former og å lære av kontraster;
å gi kunnskap om menneskenes konfliktfylte
historie og om fortidens landevinninger -
og om samtidens kriser og muligheter;
å skape bevissthet om hvordan vår tid og vår
hverdag er bestemt av tidligere generasjoners
valg - og om de føringer vi legger for
kommende generasjoner;
å gi fakta nok til å fatte og følge den løpende
samfunnsdebatt - og formidle verdier som
kan veilede i de valg som ny kunnskap
åpner for;
å gi sterke opplevelser ved de fremste
menneskelige ytelser slik vi kjenner dem fra
litteratur og kunst, fra arbeid, handling og
forskning - og gi hver enkelt sjansen til å

oppdage og utvikle de kimer som ligger i
egne anlegg;
å inngi respekt for kjensgjerninger og saklig
argumentasjon - og oppøve kritisk sans til å
gå løs på gjengs tenking, innarbeidede
forestillinger og bestående ordninger;
å gi respekt for andres innsats og ydmykhet
for andres bragder - og nok tro på seg selv til
å våge å mislykkes;
å åpne sansene for de mønstre som har
festnet seg som tradisjoner, i alt fra musikk til
byggekunst - og fantasi til å tenke nytt og
evne til å bryte opp;
å tilføre de unge en solid kunnskapsbase -
og forme den slik at det både gir trang til ny
viten og evne til lett å erverve ny kunnskap
gjennom hele livet;
å lære elevene å bruke naturen og natur
kreftene for menneskelige formål - og lære
dem å verne miljøet mot menneskelig
dårskap og overgrep.

Opplæringen må balansere disse doble
formålene. Oppgaven er en allsidig utvikling
av evner og egenart: til å handle moralsk, til å
skape og virke, til å arbeide sammen og i
harmoni med naturen. Opplæringen skal bidra
til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft
til å ta hånd om eget liv, forpliktelse for
samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet.

Når øket kunnskap gir større makt, krever det
sterkere betoning av det ansvaret som denne
makten gir. Valgene som tas, må bygges på
kunnskap om konsekvenser og sammenhenger,
men også veiledes ved prøving mot verdier. En
tydelig hovedlinje i oppfostringen må være å
forene økt viten, kyndighet og ferdighet med
sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk
sans. De unge må integreres både personlig og
i samfunnslivet på en moralsk sammenfelt måte.
Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk
ansvar for det samfunn og den verden de lever i.

Sluttmålet for opplæringen er å anspore den
enkelte til å realisere seg selv på måter som
kommer fellesskapet til gode - å fostre til
menneskelighet for et samfunn i utvikling.

Sluttmåletfor opplæringen er å
anspore den enkelte til å realisere
seg selv på måter som kommerfel
lesskapet til gode - å fostre til men
neskelighetfor et samfunn i utvik-
ling.
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INNLEIING

Opplæringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap, levan
degjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspi
rere barn og unge til å vere aktive og skapande. Barn og unge veks
inn i eit samfunn gjennom å tileigne seg språk og symbol, verdiar
og normer, kunnskap og dugleik. Kvar generasjon må få den opplæ
ringa og dugleiken som skal til for å ta hand om sitt eige liv, meistre
oppgåver saman med andre og ta ansvar heime og i samfunnet. Ein
skapsskulen skal sikre ei likeverdig opplæring og vere med på å gi ei
positiv identitetsutvikling.

Identitet og tilhøyrsle blir mellom anna utvikla når ein blir for
truleg med veremåtar, normer og uttrykksformer i fellesskapet - når
ein tek opp i seg og vidareutviklar kunnskap, verdiar og holdningar.
Å vekse opp vil seie å vekse inn i felleskulturen, samtidig som ein
utviklar særpreg og eigenart. Det gir den enkelte forankring og trygg
leik i kultur og tradisjon. Felles referanserammer er eit viktig grunn
lag for mellommenneskeleg kommunikasjon og for å kunne ta ak
tivt del i eit demokratisk samfunn.

Felles referanserammer gjer det mogeleg å kommunisere på tvers
av kulturelle og geografiske grenser. Skulen skal derfor vere berar både
av ein nasjonal kultur og av ein internasjonal kunnskapskultur. Sa
misk er ein del av den felles norske og nordiske kulturen som alle
elevane skal bli kjende med. I ein fleirkulturell skule må fellesstoffet
femne vidt - til andre kulturar og religionar. Trykket frå ein global
mediekultur aukar. Der røynslene tidlegare i stor grad var lokalt pre
ga, er dei no formidla og delte på tvers av nasjonar og kontinent.
Felles referanserammer blir enda viktigare når kulturen blir interna
sjonalisert.

Innebygd i forståinga av likeverd ligg føresetnaden om felles
skap mellom menneske. Likeverd er grunnlaget for prinsippet om
lik rett til opplæring i ein felles skule utan omsyn til bakgrunn eller
føresetnader. Likeverd er ikkje noko ein har - det er noko ein skaper.
Skulen skal derfor utvikle, grunngi og praktisere fellesskap og tilpas
sing og fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av
grupper og grenser.

Læring i skulen skjer best når læringa utfyller, systematiserer og
forklarer røynsler frå familie, nærmiljø og samfunn. Skulen skal ut
vikle den praktiske evna til å meistre ulike situasjonar og gi forstå
ing for korleis ting heng saman. Oppgåva er ikkje alltid så mykje å
gi dei rette svara som å øve opp evna til å stille spørsmål og stadig
vere nyfiken.

Skulen har eit medansvar for å skape eit godt oppvekstmiljø for
barn og unge. Det må skje ut frå det verdigrunnlaget skulen byggjer
på, og med foreldra som ein viktig samarbeidspartnar. Skulen har eit
heilskapleg fagleg og pedagogisk ansvar for opplæringa, og skal ska
pe eit variert og stimulerande læringsmiljø som fremjar eit rikt læ
ringsutbytte.
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Utviklinga hos barn og unge fortel oss noko om korleis skulen

bør organiserast og korleis læring best kan leggjast til rette for ulike

aldersgrupper. Einskapsskulen skal femne elevgrupper med eit mang

fald av føresetnader og føre dei til vidare vekst og virke på tvers av
ulikskapar.

EINSKAPSSKULEN - FELLESSKAP OG TILPASSING

Fellesskap

Grunnskulen byggjer på prinsippet om einskapsskulen - om likever

dig og tilpassa opplæring for alle i eit samordna skulesystem bygd
på det same læreplanverket. Grunnskulen har den same oppbygg
inga og strukturen alle stader i landet. Det vil seie at alle elevar i

utgangspunktet følgjer det same skuleløpet og møter dei same faga.

Synnøve Persen:

Oktavuohta/Fellesskap,

1978. Olje på lerret

Einskapsskulen skal femne alle grupper. Skulen er ein felles ar

beids- og møteplass. Der kjem elevane saman, lærer av og lever med

ulikskap - uavhengig av kvar ein bur, sosial bakgrunn, kjønn, reli

gion, etnisk tilhøyrsle eller funksjonsevne. Einskapsskulen skal gje
re sitt til at elevane utviklar evna til å lære, vere og verke saman. Det

gjer at skulen er med på å jamne ut sosial ulikskap og skape sam

kjensle mellom grupper. I eit fleirkulturelt samfunn skal opplæringa
fremje likestilling mellom elevar med ulik bakgrunn og motverke dis
kriminerande holdningar.
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eit mangfald av utfordringar. Tilpassing er derfor ein sentral og nød
vendig del av opplæringa.

Lokal tilpassing

Opplæringa må leggje vekt på å styrkje kunnskapen om og tilkny
tinga elevane har til lokalsamfunnet, naturen der, næringar, tradi
sjonar og levesett. Det krev eit breitt spekter av praktisk røynsle og
aktivitetar, opplevingar og impulsar i lokalmiljøet. Det må skapast
eit miljø der elevane saman med vaksne og saman med kvarandre
tek del i ulike gjeremål. Opplæringa blir da meir praktisk og livsnær
og byggjer bru mellom det sentralt fastsette lærestoffet og miljøet til
elevane. Lokal forankring og identitet gir grunnlaget for ei breiare
forståing for allmenne trekk i ulike livsvilkår - uavhengig av kvar folk
bur.

Individuell tilpassing

Det lovfesta prinsippet om tilpassa opplæring skal komme til uttrykk
i heile verksemda i skulen. Alle elevane, også dei med særlege vans
kar eller særlege evner på ulike område, må få møte utfordringar som
svarer til føresetnadene deira. Individuell tilpassing er nødvendig for
at alle elevar skal få eit likeverdig tilbod. Det krev at alle sidene ved
opplæringa - lærestoff, arbeidsmåtar, organisering og læremiddel -
blir lagde til rette med tanke på dei ulike føresetnadene elevane har.

Grunnskulen som fellesskap skal vere inkluderande. Elevar med
særskilde opplæringsbehov skal ta del i det sosiale, faglege og kultu
relle fellesskapet på ein likeverdig måte. Det krev at alle elevar i ut
gangspunktet skal få opplæringa si i skulen på heimstaden og høyre
til i eit klasse- og elevfellesskap. For elevar med særskilde opplærings
behov er samarbeid med foreldra spesielt viktig for å finne fram til
det som samla sett er det beste opplæringstilbodet, og for å få ei fel
les forståing av kva ein kan vente av elevane når det gjeld innsats og
utvikling. Samarbeid med foreldra er og viktig for individuell tilpas
sing av opplæringa for elevar frå språklege og kulturelle minoritetar.

Likestilling mellom kjønna

I opplæringa skal ein ta omsyn til at røynslene hos jenter og gutar
ofte er ulike. Grunnskulen skal medverke til at begge kjønna får dei
same rettane, pliktene og vilkåra i familieliv, vidare utdanning, ar
beidsliv og i anna samfunnsliv. Både innhald og organisering, lære
middel og arbeidsmåtar skal sikre læringa til jenter og gutar like godt,
slik at dei får den same merksemda, dei same oppgåvene og dei sa
me utfordringane. Opplæringa skal oppmuntre begge kjønna til å ta
ansvar i arbeid og samfunnsvirke, og til å førebu seg for utdanning
og yrkesval i tråd med evner og interesser, uavhengig av tradisjonel
le kjønnsrolleforventningar. Opplæringa må stimulere og førebu jen-
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Språklege minoritetar

Dei breie og allmenndannande måla som gjeld for grunnskulen ge
nerelt, er og grunnlaget for opplæringa for elevar frå språklege mi
noritetar. Opplæringa skal gjere sitt til at elevane kan delta i sam
funnet som likeverdige og aktive medlemmer. Ho skal vere med og
stimulere språkutviklinga til elevane ut frå dei føresetnadene kvar
enkelt har.

OPPVEKST- OG LÆRINGSMILJØET

Gmnnskulen har eit særleg ansvar for å utvikle eit godt læringsmiljø og
for å medverke til eit trygt og stimulerande oppvekstmiljø. Samar
beid i skulen og mellom skule, heim og nærmiljø er ein viktig føre
setnad for ei slik utvikling. Skulen har eit særleg ansvar for at språk
lege og kulturelle minoritetar kjem med i dette samarbeidet. Heimen
og skulen er gjensidig avhengige av kvarandre og har ei felles opp
gåve i å fremje vekst og virke hos elevane. På same måten som elev
ane hentar røynsler frå nærmiljøet, må skulen hente tilfang til lære
stoffet frå nærmiljøet og lokalsamfunnet.

Heim og skule

Skulen skal støtte heimen i oppfostringa av ein ny generasjon og
førebu dei unge på oppgåver i samfunnet.

Foreldra/dei føresette har hovudansvaret for oppsedinga av si
ne eigne barn, og må derfor ha medansvar i skulen. Samarbeidet
mellom heimen og skulen er eit gjensidig ansvar. Skulen pliktar å
leggje tilhøva til rettes slik at samarbeidet med heimen kjem i stand.
Ein føresetnad for eit godt samarbeid er god kommunikasjon. Da er
det første kravet at heimen får god informasjon. Foreldra/dei føre
sette må vite korleis opplæringa er lagd opp, kva elevane skal møte
på dei ulike stega, og kva for arbeidsmåtar som skal brukast. Heimen
og skulen må saman arbeide for framgang og utvikling hos elevane
og halde kvarandre gjensidig informert. God kommunikasjon og
kontakt mellom lærarane og foreldra til elevar frå språklege og kul
turelle minoritetar er særleg viktig for samarbeidet heim - skule og
for opplæringa av den enkelte eleven. Det skal leggjast til rettes for
at foreldra/dei føresette kan vere aktivt med i utviklinga av skulen,
men i eit omfang og på ein måte som er overkommeleg når det gjeld
aktivitetar og virke. Samarbeidet skal baserast på gjensidig respekt
og vilje til å setje eleven i sentrum. Elevane må ta del i samarbeidet
mellom heimen og skulen som aktive og sjølvstendige deltakarar og
ha høve til å vise initiativ og ta ansvar.

Samarbeidet om den enkelte eleven er primært eit ansvar for
klassestyraren og heimen. Saman med elevane og lærarane skal for-
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sette vere K

aktivtser v SSK Sk r i

asion om situasic esi

noko å seie for opplæringa. Sc arbeidet skal gi gjensic
motivasjon og rett )ers det blir usemje og konflikta

ein prøve å arbeide med

taktar, som representan
har foreldra/dei føresett

kap. Som klassc-

rgana og i anna samvirke

for klassen, for skulesamfunnet og for den rolla skulen har i nær-
miljøet. Det er og viktig at dei tek del i arbeidet med sk

Personalet i skulen, elevane og foreldra må samarbeide om å utvikl
eit miljø fritt for mobbing og krenkjande åtferd.

Skulen og lokalsamfunnet

Skulen skal vere ein aktiv og levande kulturinstitusjon i lokalsan

funnet. Opplæringa skal føre vidare og vidareutvikle verdiar, norm
og røynsler som vi tek over frå generasjonane før oss. Kulturarven
omfattar og dei kulturtradisjonane og det kulturgrunnlaget se

knytte til lokalsamfunna i bygd og by. Skulen må derfor dra n\
av nærmiljøet og lokalsamfunnet for å eksemplifisere, konkretisc:

og utfylle læreplanane for faga. I lokalsamfunnet kan elevane fim

svar på spørsmål, prøve oppfatningar - og få nye spørsmål å arbeide
vidare med.

R Nes opplæringa må lokalsamfunne yttast på ein akt
Teater i Alta, 1947. ane må bli fortrulege med den lokale naturen og miliøfc

Tredelt fargemetalltrykk gjeskikk og handverk, brukskunst og utøvande kunst. Samtidig som
dei får del i sitt eige lokalmiljø, må elevane få kunnsk

miljø som grunnlag for innsikt og samanlikningc

Skulen bør samarbeide med organisasjonar, institusjonar og1 organisasjonar, institusjonar og
andre i lokalsamfunnet som arbeider med tiltak for barr
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Slik kan kontakten mellom skulen og lokalsamfunnet utdjupast. Det
bør vere rom for besøk og praksis i arbeidslivet. Frå organisasjonslivet
kan skulen hente lærestoff og gi elevane høve til deltaking, aktivitet
og ansvar.

Det er viktig for lokalsamfunnet at det blir lagt til rettes for va
riert og allsidig bruk av skuleanlegget, slik at det kan vere ein sam
lingsstad for ulike kultur- og aktivitetstilbod. Skulefritidsordninga får
større variasjon og breidd gjennom samarbeidsordningar med kul
tur- og fritidstiltak i lokalmiljøet.

Rådsorgana i skulen bør yte sitt i ein sams innsats for å utvikle
oppvekstmiljøet for barn og unge og for å få dei med i eit fellesskap
som rommar varierte aktivitetar. Ulike sektorar i kommunen, mel
lom dei skulen, bør samarbeide og leggje til rettes for at elevane får
ta del i den kommunale planlegginga som gjeld barn og unge.

Samarbeid i skulen

Samarbeid mellom elevar, lærarar og skuleleiing er nødvendig for å
utvikle skulen som læringsmiljø og arbeidsplass. Skal elevane kom
me med i eit sosialt, fagleg og kulturelt fellesskap og få utfordringar
etter føresetnader og interesser, må personalet samarbeide. Det må
utviklast gode og tillitsskapande samarbeidsformer mellom elevane
og dei vaksne i skulen. Samarbeidet mellom dei vaksne må vere eit
førebilete for elevane.

Planlegging, gjennomføring og vurdering av den samla verk
semda i skulen krev felles innsats. Alle som har sitt virke i skulen,
må ta del i dette arbeidet, lære av kvarandre og koordinere innsat
sen. Samarbeidet er med på å utvikle og kvalitetssikre læringsmiljø
et.

Opplæringa må leggje vekt på å styrkje samarbeids- og samhand
lingsevna til elevane både i formelle og uformelle samanhengar. Når
elevane arbeider saman, lærer dei av kvarandre. Dei utviklar sosial
dugleik og får innsikt i demokratiske arbeidsformer. Gjennom å ut
trykkje tankar og meiningar, drøfte idear og lytte til synspunkta til
andre lærer elevane å kommunisere. Gjennom samarbeid skal dei
lære å planleggje og fordele oppgåver, finne svar på utfordringar og
vurdere resultatet av innsatsen. Samarbeid mellom elevane må der
for stå sentralt i aktivitetane i skulen. Samvær mellom aldersgrup

per er ei kjelde til gjensidig læring, omsorg og ansvarskjensle. Skule
fritidsordningane gir eit rikt høve til å styrkje samarbeidet mellom
barn i ulike aldrar og med ulike føresetnader.

Skulen bør samarbeide med barnehagane for å skape ein god
overgang mellom dei to institusjonane.

Ein god overgang frå grunnskulen til vidaregåande opplæring
føreset og gjensidig informasjon og praktiske samarbeidstiltak.
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Lokalt utviklingsarbeid

Gjennom utviklingsarbeid skal skulen ut frå lokale forhold setje i verk
tiltak for å fornye si eiga verksemd i høve til dei forpliktande måla

og prinsippa i læreplanverket. Arbeidet må sikre heilskapen og breid
da i måla for opplæringa og gjere sitt til at skulen utnyttar det rom

met for handling og tilpassing som læreplanverket gir. I utviklings
arbeidet er skulebasert vurdering eit viktig ledd.

Utviklingsarbeidet skal medverke til at leiinga, lærarane og elev

ane samarbeider om verksemda i skulen. Det gir grunnlag for å jus

tere kursen dersom ein ikkje tek godt nok vare på fastsette mål og

prinsipp. Det faglege og pedagogiske utviklingsarbeidet skal særleg
ta sikte på at elevane utviklar seg i eit godt læringsmiljø.

Lokalt utviklingsarbeid omfattar fleire sider ved arbeidet i sku

len og må ta utgangspunkt i dei rammene som læreplanverket set

og i lokale forhold. Som ledd i det lokale arbeidet med læreplanver
ket kan kommunane definere satsings- og utviklingsområde for sku
lane.

LÆREPLANAR FOR FAG
INNHALD OG OPPBYGGING

Innhald

Læreplanane for faga tek opp i seg og byggjer på det verdigrunn

laget og det kulturelle grunnlaget som er nedfelt i formålsparagra
fen og i den generelle delen av læreplanen. I utforminga av eit felles

innhald i læreplanane for faga er det lagt vekt på at opplæringa skal
fremje

• det meiningssøkjande mennesket (grunnleggjande verdiar,
kulturarv og identitet)

• det skapande mennesket (skapande evner og kreativitet)

• det arbeidande mennesket (allsidig og praktisk dugleik)

• det allmenndanna mennesket (grunnleggjande kunnskap
og allmenn danning)

• det samarbeidande mennesket (evne til samarbeid
og sjølvstende)

• det miljømedvitne mennesket (kunnskap og medvit
om natur, miljø og teknologi)

Det overordna utgangspunktet er at opplæringa skal stimulere ut
viklinga av heile mennesket - det integrerte mennesket.
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Grunnleggjande verdiar, kulturarv og identitet

Opplæringa sk Kr

dommen er ein sentral del av den norske og europeiske kulturarven.

Samtidig er dei humanistiske verdiane, representerte blant anna ved

demokratiske og menneskerettslege prinsipp, ein naturleg og inte

grert del av verdigrunnlaget. Samtidig som grunnskulen har ei klar
verdiplattform, skal han vere inkluderande og vise respekt for ulike
kultur-, trus- og verdioppfatningar. Religiøse og kulturelle verdiar er

viktige som ledd i utviklinga av identiteten til barn og unge.

Aage Storstein:

Menneskerettighetene,
1940-49.

Freske i Oslo Rådhus

(detalj)

Har elevane sjølv ein trygg identitet knytt til sin eigen kultur,

møter dei og lettare andre kulturar ut frå målet til skulen om tole
ranse og demokrati. Å vere fortruleg med sin eigen kulturbakgrunn

og ha kunnskap om andre kulturar er ein føresetnad for kritisk reflek

sjon og for å kunne løyse konfliktar saman. Opplæringa skal fremje

internasjonal forståing og solidaritet på tvers av grenser og må gjere

seg nytte av den kunnskapen og forståinga som minoritetsgrupper

og nordmenn med ein annan kulturell bakgrunn har. Opplæringa
skal motverke diskriminerande holdningar og leggje vekt på verdi

en av å høyre saman med andre folk og arbeidet for fred.

Opplæringa skal gi barn og unge del i grunnleggjande demokra
tiske rettar som åndsfridom, toleranse, rettstryggleik, trus- og reli

gionsfridom og organisasjons- og ytringsfridom. Elevane må få inn

sikt i og respekt for demokratiske ideal og spelereglar. Elevane skal

øvast opp i demokratisk tenkje- og arbeidsmåte gjennom det dag

lege arbeidet i klassen, gjennom representasjon og elevdemokrati. Når
dei får medråderett over og innverknad på læringsarbeidet i skulen,

får dei røynsle med demokratiske arbeidsformer i praksis. Det er og

ein del av oppsedarrolla til grunnskulen å utvikle sosiale holdningar
og evner hos elevane.
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Samisk kultur og samfunnsliv

Samisk kultur og samfunnsliv er ein viktig del av den felles kulturar

ven som alle elevar i grunnskulen skal ha kunnskap om. Samisk kul
tur, språk, historie og samfunnsliv er derfor ein del av det felles læ
restoffet i ulike fag.

Opplæringa for samiske elevar skal sikre dei forankring og trygg

leik i sin eigen kultur og utvikle samisk språk og identitet. Samtidig
skal opplæringa gi samiske elevar høve til å ta aktivt del i samfun

net og til å skaffe seg utdanning på alle nivå.

Noaide med tromme.

Illustrasjon fra Knud
Leems Beskrivelse over

Finmarkens Lapper,

deres Tungemaal,

Levemåde og forrige

Afgudsdyrkelse,
København 1767

Skapande evner og kreativitet

Den estetiske dimensjonen i læreplanane for faga vil seie at ein legg

vekt på skapande verksemd og refleksjon, opplevingar og uttrykk og

har ei medviten holdning til kunst og estetikk. Elevane må få opple
ve den rikdommen som har nedfelt seg i dei ulike kunstartane. Dei

må få kunnskap om og få vidareutvikle symboluttrykk gjennom leik
og kunstnarleg formgiving. Opplæringa må gi elevane høve til å ut

falde sine eigne skapande evner og vere med og gi dei ei estetisk fost

ring. Kulturaktivitetar og kulturformidling skal stå sentralt, og sku

len skal leggje til rettes for at dei kan medverke i aktivitetar og ut
trykksformer som til dømes skulekor, konsertar og teatergrupper.

Allsidig og praktisk dugleik

Læreplanane for faga legg vekt på praktiske aktivitetar, oppgåver og
røynsler og på samanhengen mellom teori og praksis. Opplæringa
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skal danne grunnlaget for ei allsidig utvikling og utfordre og stimu
lere både praktiske og teoretiske interesser og evner hos elevane. Ho
skal medverke til at elevane utviklar ein allsidig kompetanse.

Opplæringa skal vere med og utvikle gode arbeidsvanar, evne
til aktiv kunnskapssøking, innsatsvilje og ei ansvarsholdning for å
ta på seg og utføre arbeidsoppgåver. Elevane skal få innsikt i arbeids
livet og kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet. Opplæringa skal
førebu for aktiv deltaking i arbeids- og yrkesliv. Ho skal medverke til
at elevane utviklar sjølvinnsikt og evne til å vere opne for mein
ingane til andre, til å vere kritiske og reflekterande og til å kunne
fornye sin eigen kunnskap.

Grunnleggjande kunnskapar og allmenndanning

Læreplanane for faga legg vekt på at elevane utviklar grunnleggjan
de kunnskap, dugleik og holdningar, og at dei får del i felles referan
serammer for forståing og tolking. Opplæringa skal utdjupe den
kjennskapen elevane har til nasjonale og lokale tradisjonar, omfatte
kunnskap om andre kulturar og fremje forståing og solidaritet på tvers
av grupper og grenser. Det nordiske, europeiske og globale perspek
tivet må fremjast. Opplæringa skal formidle kunnskap og røyns
ler frå tidlegare generasjonar og markere historisk forankring og op
ne for at ny kunnskap kan endre den etablerte forståinga. Ho må gjere
sitt til å utvikle evna hos elevane til å sjå ulike fag og fagområde i
samanheng og fremje ein allsidig kompetanse.

Opplæringa skal medverke til å utvikle allsidig samfunnsorien
tering og aktivt samfunnsengasjement. Elevane treng kunnskap om
sosiale og politiske rettar og plikter og om korleis ulike organisasjo
nar og institusjonar fungerer. Opplæringa skal skape eit godt grunn
lag for vidare læring og hjelpe elevane til å meistre arbeids-, familie
og samfunnslivet i framtida ved å stimulere til å møte nye oppgåver
og utfordringar på ein aktiv, konstruktiv og gjennomtenkt måte.

Samarbeid og sjølvstende

Læreplanane for faga legg vekt på sjølvstendig arbeid og på forstå
ing for samarbeid mellom enkeltpersonar, grupper, folk og nasjonar.
Opplæringa skal fremje demokratiske arbeidsformer og medverke til
at elevane utviklar sosial dugleik. Elevane skal lære å arbeide sjølv
stendig og utvikle evna til samarbeid med andre elevar og med dei
vaksne i skulesamfunnet. Dei skal samverke i arbeidslag og vere med
i felles planlegging, utføring, problemløysing og vurdering av opp
gåver. Evna til å kommunisere skal utviklast slik at dei blir betre i
stand til å uttrykkje tankar, kjensler og meiningar - og til å respekte
re og vurdere andre oppfatningar og motførestellingar.
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Håkon Bleken:

Christian har overblikk

1977. Olje på lerret

 t

Natur, miljø og teknologi

Natur- og miljødimensjonen har ein sentral plass i læreplanane for

faga. Naturen kan vere kjelde til oppgåver og kunnskap, lokal iden

titet, opplevingar og naturglede. Ein må leggje vekt på innsikt i sa

manhengane i naturen, i samspelet mellom menneske og natur, og
framheve det etiske ansvaret for forvaltninga av naturen. Elevane skal

få kunnskap om og innsikt i den teknologiske utviklinga, knytt til
utfordringar, avgrensingar og farar som teknologien rommar. Dei må

bli kjende med etiske avvegingar som den enkelte og samfunnet blir
stilte overfor når teknologien flytter grenser.

Helsefremjande arbeid og fysisk fostring står sentralt i lærepla
nane for faga. Opplæringa skal gi innsikt i samanhengen mellom livs

stil, levekår, miljø og helse. Ho skal gjere sitt til at elevane trivst med

fysisk aktivitet og friluftsliv og medverke til at dei tek vare på krop
pen og utviklar gode helsevanar.
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Opplæringa skal medverke til at elevane utviklar seg som kunn

skapsrike og medvitne forbrukarar og til at dei lærer å være kritiske

og gjere gjennomtenkte val, både som forbrukarer, mediebrukarar og
brukarar av fritida.

Oppbygging

Læreplanane for faga gir eit felles innhald og er utforma ut frå prin

sippa om

• sentralt fastsett lærestoff, lokalt lærestoff og tilpassing

• progresjon

• aukande faginndeling, heilskap og samanheng

Desse prinsippa skal førast vidare og følgjast opp i det lokale arbei

det med læreplanane og i den praktiske gjennomføringa av opplæ

ringa.

Prinsipp for oppbygginga

Sentralt fastsett lærestoff, lokalt lærestoffog tilpassing

Oppbygginga av læreplanane for faga er basert på prinsippet om fel

lesskap og tilpassing. Lærestoffet, slik det er utforma i mål og hovud

moment, er eit sentralt fastsett fellesstoff, som alle elevane i utgangs

punktet skal arbeide med. Fellesstoffet aukar i omfang gjennom skule

gangen og er størst på ungdomssteget. Det gjer at lokalt lærestoff med

konkretiseringar og tilval har størst rom på småskulesteget.

Mål Hovudmoment 10

Hovudmoment 9

Hovudmoment 8

Mål Hovudmoment 7

Hovudmoment 6

Hovudmoment 5

Mål Hovudmoment 4

Hovudmoment 3

Hovudmoment 2

Hovudmoment 1 .kl/
fsk

Tilpassa opplæring er eit overordna prinsipp. Alle elevane skal få møte

oppgåver og utfordringar dei kan strekkje seg etter og vekse på og

som dei maktar og meistrar. For å møte individuelle behov må både

det felles og det lokale lærestoffet tilpassast føresetnadene til eleva

ne. Det gir høve til ulik behandling og fordjuping og for variasjon i

art, vanskegrad, mengd, tempo og progresjon.
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I fådelte skular skal ein arbeide med det sentralt fastsette lære

stoffet i den rekkjefølgja og på det årssteget som ein synest er best

pedagogisk og mest praktisk innanfor kvart hovudsteg. På ungdoms

steget skal ein så langt råd er arbeide med lærestoffet på det klasse
steget det er lagt til.

Progresjon

Læreplanane for faga er utforma med sikte på god samanheng og
utvikling gjennom skulegangen. Opplæringa skal planleggjast, or

ganiserast og gjennomførast slik at det elevane møter på eitt steg,
skal vere førebudd på dei tidlegare stega og gi meining i forhold til
det som kjem etter. Det elevane møter i eitt fag, kan førebu, forster
ke og utfylle det dei møter i andre fag.

Opplæringa skal skape gode vilkår for utvikling og læring til
passa føresetnader og modning og leggjast til rettes slik at ho blir
relevant og aktuell for den alderen elevane er i. Sidan føresetnadene

i aldersgruppene er nokså ulike, gir læreplanane for faga rom for in
dividuell tilpassing.

Faginndeling - arbeid på tvers av fag

Lærestoffet er ordna i fag, og læreplanane er organiserte slik at faga
gjensidig kan styrkje kvarandre. Ein må sjå mål og hovudmoment

i forhold til kvarandre med sikte på heilskap og samanheng både

innanfor og mellom faga. På småskulesteget skal store delar av opp
læringa organiserast i tema. Gjennom heile skuleløpet skal ein ut

nytte samanhengar og strukturar mellom fag og fagområde. Det er
med på å utvikle heilskapsforståing hos elevane og gjer at dei kan
gjere seg nytte av kunnskap og dugleik på tvers av faga.

SIDE 69 PRINSIPP OG RETNINGSLINJER

Petter Zennstrom: Ring,
1991. Olje på tre



Oppbygginga av læreplanane for fag

Kvar læreplan er oppbygd på denne måten:

Innleiing
Felles mål for faget
Mål for hovudstega
Hovudmoment for klassestega

Innleiinga skisserer under overskrifta «Faget sin plass i skulen» ei
grunngiving for faget som ein del av opplæringa i skulen, og verdi
en av å tileigne seg kunnskap og dugleik i faget. Under overskrifta
«Arbeidsmåtar i faget» er det gitt ein omtale av kva for arbeidsmåtar
som bør stå sentralt i faget generelt - og på kvart hovudsteg. I dei
fleste planane er det og gjort greie for strukturen i faget.

Kvar læreplan har to målnivå:

Felles mål for faget
Mål for hovudstega

Felles mål for faget seier kva opplæringa i faget skal sikte mot.

Kvart fag er inndelt i fleire målområde som er viste med ei overskrift.
For kvart målområde er det utforma eit mål for hovudsteget.

Mål for hovudstega seier kva opplæringa på steget skal sikte mot når
det gjeld kompetansen til elevane innanfor kvart målområde i fa
get.

Hovudmomenta viser innhaldet i faget for kvart klassesteg. Dei fortel
kva opplæringa skal romme innanfor kvart målområde. Arbeidet med
det innhaldet som er sett opp i hovudmomenta, må ta sikte på at
elevane gradvis opparbeider seg den kompetansen som står i måla
for hovudsteget i kvart målområde.

LOKALT ARBEID MED LÆREPLANAR FOR FAG

Det lokale arbeidet med læreplanane for faga bør i hovudsak gå føre
seg på den enkelte skulen, eller i samarbeid mellom skular. Det skal
danne grunnlaget for korleis lærarane planlegg undervisninga på
klasse- og elevnivå. I dette arbeidet skal ein leggje vekt på

• nærmare utforming av planar i ulike fag. Det omfattar særleg
• konkretisering, vekting og koordinering av innhald frå

hovudmoment

. tilval som utfyller hovudmomenta
• val av arbeidsmåtar og organiseringsformer
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tidsbruk ut frå fag- og timefordeling

• samordning av nærståande innhald frå fleire fag med sikte
på arbeid på tvers av fag

• plan for temaorganisering av innhald og prosjektarbeid
• plan for «Skolens og elevenes valg»

Det lokale arbeidet med læreplanane for faga skal gi god samanheng
mellom det sentralt fastsette og det lokalt utforma innhaldet i opp

læringa, og følgje opp måla frå den generelle delen og prinsippa og
retningslinjene for opplæringa.

Lokale tilval og konkretiseringar skal utfylle og utdjupe innhal

det, og levandegjere og tilpasse det til dei røynslene og føresetnade
ne elevane har. Val av arbeidsmåtar og aktivitetar skal tilpassast det

som er råd å få til i lokalmiljøet. I arbeidet med vekting og koordi

nering av innhald er det viktig å sjå hovudmoment i samanheng og

ikkje kvar for seg. Slik kan det skapast god heilskap og samanheng i
opplæringa.

Det lokale arbeidet med læreplanverket krev samarbeid og gir
lærarane rom for å bruke fagleg skjønn for å sikre lokal og indivi
duell tilpassing. Lokalt arbeid med læreplanane for faga må ein sjå i
samanheng med lokalt utviklingsarbeid.

Forsida på bladet URD
7. april 1934

Temaorganisering av innhald

I temaorganisering av innhald samordnar ein hovudmoment frå

fleire fag i meiningsberande einingar (tema). Temaorganisering skal
ta vare på mål i læreplanane for fag. Samordninga omfattar og det
lokale lærestoffet. Temaorganiseringa skal ta omsyn til
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• røynslene, interessene og røyndomsforståinga til elevane
• tilknytinga til nærmiljøet
• aktualiteten

Eit tema kan i innhald ha tyngdepunktet sitt i eitt fag, og innhald
frå andre fag kan knytast til. I temaorganiseringa er det viktig at
tyngdepunktet i ulike tema er variert og fordelt mellom ulike fag.
Val og utforming av tema må tilpassast eigenarten til hovudstega og
dei føresetnadene elevane har på ulike alderssteg. På småskulesteget
bør ein sjå temaorganisering og leik i samanheng slik at dei gjensi
dig styrkjer og utfyller kvarandre. På høgare klassesteg bør temaor
ganisering av innhald leggjast til rettes slik at elevane ser samanheng
ar mellom fag og ulike område innanfor fag.

Arbeid innanfor ulike tema kan og vere utgangspunkt for pro
sjektarbeid.

Kunnskapsområde på tvers av fag

I læreplanane for faga er sentrale kunnskapsområde ein del av inn
haldet i fleire fag. Dei bør behandlast på tvers av faga slik at ein får
fram heilskapen og breidda i problemområda. Blant kunnskapsom
råde kan til dømes desse kategoriane og områda nemnast:

• Samfunn og samtid
Natur og miljø, internasjonal forståing, menneskerettar og freds
arbeid, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
mediekunnskap, arbeidslivskunnskap og yrkesorientering, for
brukarkunnskap, trafikk.

• Individ og samspel
Familiekunnskap, samlivslære, homofili, helseforebygg]ande ar
beid, rusmiddelførebyggjande arbeid, kriminalitetsførebyggjan
de arbeid, mobbing og voldsbruk.

EIGENARTEN TIL HOVUDSTEGA

Læreplanane for faga er ordna i tre hovudsteg med mål som ein skal
arbeide mot på kvart av stega. Måla for hovudstega gjer det mogeleg
å sjå småskulesteget, mellomsteget og ungdomssteget som einingar.
Det er lagt vekt på at opplæringa samla skal gi kvart steg einskap og
eigenart tilpassa aldersgruppa. Timane til faga er fordelte som årsti
mar slik at tidsbruken på ein fleksibel måte kan tilpassast aktivitets
formene på hovudsteget (jf. avsnittet om fag- og timefordeling).
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Småskulesteget

Opplæringa på småskulesteget skal vere prega av tradisjonane både

frå barnehagen og skulen, og gi ein god overgang frå barnehage til
skule. Opplæringa må gi plass for undring og at elevane får vere

nysgjerrige og utforske gjennom leik. Det første året skal ha eit klart
førskulepreg, og ein må leggje vekt på læring gjennom leik og alders
blanda aktivitetar på heile småskulesteget.

Læreplanane føreset eit vekslande samspel mellom leik og and
re utviklande aktivitetar. Opplæring skal gå frå det kjende til det

ukjende. Med utgangspunkt i røynslene, interessene og røyndoms

forståinga til elevane skal store delar av opplæringa organiserast i
tema, der hovudmoment i læreplanane for faga er innarbeidde.

Arbeid med tema opnar for læring ut frå dei føresetnadene elev

ane har og legg eit viktig grunnlag for fagleg og sosial meistring. Får
elevane rike opplevingar og røynsler som skaper behov for å uttryk

kje seg i ord, rørsler, tonar og bilete, får dei og eit godt grunnlag for
blant anna lese-, skrive- og rekneopplæring.

Leik kan vere utgangspunkt for, tilnærmingsmåte til eller del av

temaorganisert opplæring. Opplæringa skal gi næring til leiken og
leiken gi næring til opplæringa. Gjennom leik skal elevane utforske

omgivnadene, arbeide med inntrykka sine og prøve ut ulike roller

og praktiske løysingar. Elevar i ulike aldrar må få høve til å arbeide
sjølvstendig og til å arbeide saman, slik at dei kan lære av kvarandre
og oppleve gjensidig omsorg og respekt.

På småskulesteget er det naturleg å gå gradvis over frå temaor

ganisering av innhald til ei meir faginndelt organisering. Dei fagle
ge elementa i eit tema skal førast vidare i faga.

Kjell Erik Killi Olsen

Første steg, 1980.

Olje på plate
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Mellomsteget

På mellomsteget trer faga tydelegare fram. Opplæringa skal gjere at
elevane konsoliderer og vidareutviklar den kunnskapen, dugleiken
og dei holdningane dei har tileigna seg dei første åra.

Det er viktig å fremje interesse og forståing for eigenarten til faga
og fagområda. Samtidig skal ein leggje vekt på det som er felles og
allment. Dei praktiske og teoretiske elementa må tydeleggjerast.
Oppgåver og problemstillingar skal utdjupe ulike sider ved faga og
samtidig gå på tvers av fag. Arbeid på tvers av fag, temaorganisering
og prosjektarbeid skal vere eit samordnande bindeledd mellom fa
ga.

Opplæringa må leggje til rettes for arbeidsoppgåver og arbeids
måtar som fremjar og vidareutviklar evna til konsentrasjon og mål
retta innsats over tid, både åleme og saman med andre. Elevane skal
lære å arbeide sjølvstendig gjennom å utvikle gode arbeidsvanar og
studieteknikkar. Dei må få arbeide i samanhengande økter, men og
få fristunder og tid til sjølvstyrt verksemd.

Opplæringa må vere med og utvikle sosiale evner og utvide og
utdjupe sosiale relasjonar. Skulearbeidet bør organiserast slik at elev
ane kan utføre oppgåver saman - også på tvers av klassar og klasse
steg. Ho skal medverke til at elevane gradvis tek større ansvar for å
planleggje si eiga læring. Elevane skal gjere bruk av røynsler og opp
levingar frå deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar.

Det må leggjast til rettes slik at elevane får utvikle fantasi, evne
til kritisk tenking og røynsle med problemløysing på ulike område.
Dei må og få bruke dugleiken sin - praktisk og teoretisk - i alle fag.
Det skal nyttast eit vidt spekter av arbeidsmåtar som gir elevar med
ulike føresetnader og behov høve til å lære og forstå oppgåvene dei
møter i opplæringa.

Lærarane må samarbeide om progresjon og arbeidsmåtar som
gir ein god overgang frå mellomsteget til ungdomssteget.

Ungdomssteget

Opplæringa på ungdomssteget skal byggje på og vidareutvikle det
elevane kjenner frå tidlegare steg, og ta sikte på god samanheng og
overgang mellom ungdomssteget og vidaregåande opplæring.

Ungdomssteget legg vekt på fagleg fordjuping og stiller større
faglege krav. Opplæringa skal gi god progresjon i utviklinga av kunn
skap og dugleik og vere relevant og aktuell for den livsfasen elevane
er i. Ho skal samtidig leggje vekt på arbeid på tvers av fag og vere
med og gi dei ei brei røynsle med prosjektarbeid. Oppgåver skal kny
tast til interesser, utfordringar og det som er aktuelt for elevar på dette
alderssteget. Det skal vere eit stort innslag av praktiske aktivitetar i
opplæringa.
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Elevane må i arbeidet sitt få utnytte og utvide interessene sine

til fagleg fordjuping og få innverknad på valet av lærestoff. Prinsip
pa for vitskaplege arbeidsmåtar tilpassa alderen og føresetnadene til

elevane gir dei ein reiskap for å vinne ny kunnskap og innsikt og for

analyse og kritisk vurdering. Opplæringa på ungdomssteget skal
medverke til læring gjennom praktiske og handlingsretta oppgåver.

Elevane må få høve til å handle ut frå kunnskap, hauste røynsler med

å bruke kunnskapen og sjå korleis han kan brukast på nye måtar. Dei

må og få høve til å tileigne seg ny kunnskap og røynsle gjennom
handling og val.

Elevane skal stimulast til sjølvstende, konsentrasjon og samar

beid. Arbeidsoppgåver og arbeidsmåtar må ta omsyn til det. Elevane

skal ha medansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av

felles oppgåver og si eiga læring. Øving i å stå fram for andre og pre
sentere eit stoff må høyre til læringa. Opplæringa skal stimulere til

deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar og leggje til rettes for at elev
ane kan bruke desse røynslene i opplæringa.

Det er viktig at elevane får god kjennskap til dei ulike tilboda i

vidaregåande opplæring før dei skal velje utdanning etter grunnsku
len.

Rose-Marie Huuva:

Ferten Guodit/Må dra,

1980. Olje på lerret

ARBEIDSMÅTAR, LÆREMIDDEL OG VURDERING

Arbeidsmåtar

Læreplanane for faga legg vekt på at elevane skal vere aktive, hand

lande og sjølvstendige. Dei skal få lære ved å gjere, utforske og prø
ve ut i aktivt arbeid fram mot ny kunnskap og erkjenning. Arbeids

måtane skal gjere sitt til at elevane utviklar nye perspektiv, at dei får

impulsar og møter utfordringar som saman med aktivt arbeid og ei
gen innsats kan medverke til auka kompetanse og sjølvrespekt. Til-
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)pplærir arbeidsmåtarpassa 76 vanasion ta omsyn til

Skapande verksemd og kreative uttrykksformer

I opplæringa skal ein leggje stor vekt på kreative uttrykksformer,

opplevingar og refleksjon. Dette skal knytast til arbeidet med fag, i
tema- og prosjektarbeid.

Drama som fagområde og metode er ein del av innhaldet og

arbeidsmåtane i fleire fag. Skapande verksemd, opplevingar og krea
tive uttrykksformer skal lyftast fram i opplæringa.

Liv Blåvarp: Fisker,
1991. Halsklave i beisa

bjørk

Leik

Leik er fantasi, utprøving, samhandling og eit naturleg grunnlag for
fysiske, sosiale og intellektuelle utfordringar. Leiken gir røynsle i å meist
re oppgåver og utfordringar til å ta ansvar for seg sjølv og andre.

Leik er aktivitet ut frå eiga lyst og ei viktig kjelde til læring, spe

sielt i dei første skuleåra. Gjennom leik utviklar barna språk, omgrep

og kommunikativ kompetanse, får øving i kroppsmeistring og mo

torisk dugleik, praktisering av samarbeid, trening i å lære og å følgje

reglar og å prøve ut i fantasien det ein skal gjere i røynda. Leikprega

tilnærming til organiserte oppgåver og aktivitetar kan skape moti

vasjon og interesse og gjere opplæringa spennande og allsidig.

Ved å observere elevane i leik kan lærarane gjere seg kjende med

kva dei er opptekne av, og få innsikt i kva dei forstår. Observasjon
av leik kan dermed vere grunnlag for vidare arbeid.

Praktisk arbeid

I opplæringa skal elevane møte praktiske og konkrete oppgåver som

kan utløyse spørsmål som krev grunngitte svar. Det gjeld arbeid i
enkeltfag, på tvers av fag og i tema og prosjekt. På den måten kan
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elevane sjå samanhengar mellom praksis og teori og mellom hand

ling og kunnskap. I opplæringa skal elevane planleggje, organisere
og gjennomføre praktiske arbeidsoppgåver.

Sjølvstendig arbeid og fordjuping

Opplæringa skal gi rom for sjølvstendig arbeid og fordjuping i fag,

kunnskapsområde, tema og prosjekt. Ein skal leggje vekt på at elev

ane får innføring i studieteknikk og at dei tileignar seg gode arbeids
vanar som grunnlag for sjølvstendig arbeid, samarbeid og fordjuping.

Det skal hjelpe elevane til å finne fram til og kritisk vurdere infor
masjon frå ulike kjelder.

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er ei arbeidsform der elevane med utgangspunkt i eit

problemområde, ei problemstilling eller ei aktuell oppgåve define

rer og gjennomfører eit målretta arbeid frå idé til ferdig produkt,

konkret resultat eller praktisk løysing. Kravet om ferdig produkt,

konkret resultat eller praktisk løysing skal gjere sitt til at røynsler,
opplevingar og kunnskapar blir formidla og presenterte for andre.

Planlegging, gjennomføring og vurdering av prosjektarbeidet

skal gå føre seg i nært samarbeid mellom elevar og lærarar. Lærarane
har ei viktig rolle som rettleiarar og rådgivarar.

Prosjektarbeid kan gjennomførast både innanfor og på tvers av

fag og knytast til lokale val og konkretiseringar. Breidda i problem

området kan variere. Den aukande faginndelinga gjennom skulelø

pet stiller sterkare krav om samarbeid mellom lærarane. Prosjektar
beidet må tilpassast alderen, interessene og føresetnadene til eleva

ne. Siste året i grunnskulen skal dei gjennomføre ei prosjektoppgåve
som skal vurderast skriftleg.
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Læremiddel

Læremiddel omfattar tekstar, lyd og bilete, IT-relaterte læremiddel

og lærebøker som er produserte for å ta seg av bestemte opplærings

mål. Det kan og vere materiell som opphavleg har andre formål, som
til dømes avisartiklar, spelefilmar eller skjønnlitteratur.

Skodespelaren

Charlie Chaplin.
Foto

Læremidla skal vere motiverande og aktiviserande og medver

ke til at elevane utviklar gode arbeidsvanar. Dei skal vere til hjelp i

sjølvstendig arbeid og i samvirke mellom elevane. Læremidla skal ta

omsyn til variert og tilrettelagd opplæring og må veljast ut frå det.

Elevar med særlege behov treng læremiddel som tek omsyn til føre
setnadene deira.

Skulebibliotek

Skulebiblioteket skal ha ein sentral plass i opplæringa og tene som

senter for kulturell verksemd, for informasjon og materiell. Det skal

stimulere til eigeninnsats og fremje gode arbeidsvanar. Skulebiblio

teket skal fremje leseglede, stimulere til fritidslesing og fagleg fordju

ping, og vere ein stad der elevane aktivt kan lære å søkje informa
sjon gjennom ulike kjelder.

Informasjonsteknologi

Opplæringa skal medverke til at elevane utviklar kunnskap om, inn

sikt i og holdningar til utviklinga av informasjonssamfunnet og in
formasjonsteknologien. Elevane bør utvikle evne til å kunne nytte
elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som
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praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt. Informasjons
teknologi kan setje elevar i stand til å nytte databasar i inn- og ut
land. Både jenter og gutar bør stimulerast til å nytte informasjons
teknologi for å motverke sosial og kjønnsmessig ulikskap i opplæ
ringa.

Utviklinga på dette området går raskt. Det er viktig at ein lokalt
finn fram til løysingar som gir rom for utprøving, utveksling av røyns
ler og oppfølging på tvers av faga.

Vurdering

Gjennom ulike former for vurdering skal læringa til elevane og opp
læringa i skulen sjåast i forhold til mål, innhald og prinsipp i lære
planverket. Samtidig skal vurderinga knytast saman med og vere
grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane
og av skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom,
planleggje og betre undervisninga. Ho skal gi informasjon til andre
utdanningsinstitusjonar og til arbeidsliv om den kompetansen eleven
har oppnådd når opplæringa er gjennomført.

Elevvurdering

Hovudformålet med elevvurdering er å fremje læring og utvikling.
Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilba
kemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og re
sultat. Vurdering og rettleiing skal gjere at elevane kan gjere seg nyt
te av tilbakemeldingar og reflektere over sitt eige arbeid og sin eigen
framgang, og motivere dei til innsats og til å bruke evnene sine. Elev
ane skal vere aktive deltakarar i arbeidet med vurdering og øve opp
evna til å ta medansvar for og vurdere sitt eige arbeid.

Jamleg individuell vurdering utan karakterar er ein del av den
daglege opplæringa, og skal og vere med i faste og planlagde samta
lar mellom lærar, elev og foreldra/dei føresette. I ei slik vurdering skal
ein leggje vekt både på individuelle føresetnader, arbeidsprosessar og
arbeidsresultat, med utgangspunkt i måla i læreplanen. Ein skal gi
individuell rettleiing om korleis eleven kan arbeide vidare.

På ungdomssteget skal det og vere vurdering med karakterar.
Denne vurderinga tek utgangspunkt i mål og innhald i faga. Vurde
ring med karakter må ein sjå i samanheng med den individuelle
vurderinga utan karakter, slik at ein samla sikrar breidda i vurderin
ga av elevane.

Skulebasert vurdering

Skulebasert vurdering er eit ledd i utviklinga i skulen. Denne vurde
ringa skal gjere det mogeleg å vurdere i kor stor grad opplæringa og
verksemda i skulen er i samsvar med mål og prinsipp i læreplanverket.
Ho skal vere til hjelp i arbeidet med skuleutvikling, og gjere at per-
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sonalet får auka innsikt i samanhengane mellom rammefaktorar,

prosessar og resultat. Skulebasert vurdering er eit viktig grunnlag for
lokalt utviklingsarbeid.

FAG- OG TIMEFORDELING

Tidsbruken må tilpassast dei ulike aktivitetane i skulen og medverke

til heilskap, samanheng og progresjon, både innanfor faga og på tvers

av faga. Særleg i temaorganisert opplæring og prosjektarbeid er det
naturleg å dele inn arbeidet i varierte økter.

Timane til fag er fordelte som årstimar (undervisningstimar på

45 minutt). Med denne ordninga får skulane betre høve til fleksibel

tidsbruk, bl a i årsplanlegginga, i periodeundervisning, til temaor

ganisering av opplæringa og til prosjektarbeid.
Dei fådelte skulane skal kunne arbeide med det sentralt fastset

te lærestoffet i den rekkjefølgja ein finn det mest pedagogisk og prak-

SIDE 80 PRINSIPP OG RETNINGSLINJER



tisk føremålstenleg innanfor kvart hovudsteg. På ungdomssteget skal

ein så langt råd er, arbeide med lærestoffet på det klassesteget det er
lagt til.

Alle elevar på barnesteget (l-7)skal ha eit samla timetal på 6 118 års

timar og på ungdomssteget 3 420 timar. Når det gjeld timetalet på
kvart årssteg, viser ein til eige rundskriv frå departementet.

Heimkunnskap som eige fag er lagt til 6. og 9. klassesteget. På små

skulesteget skal elevane møte element frå heimkunnskapsfaget i den
temaorganiserte opplæringa.

Tilvalsfag omfattar eitt av tre alternativ:

• tilvalsspråk

• tilval språkleg fordjuping
• tilval praktisk prosjektarbeid

Innanfor tilvalsspråk skal elevane få tilbod om opplæring i tysk eller
fransk. Skular som har høve til det, kan i tillegg tilby opplæring og

så i andre språk. Elevane skal velje berre eitt tilvalsspråk. Det er utar
beidd læreplan for tilvalsspråk i tysk, fransk og finsk. Som alternativ
til tilvalsspråk kan elevane få tilbod om fordjuping i språk der dei
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1.-4. kl 5.-7. kl 8.-10. kl Sum

Kristendomskunnskap med
religions- og livssynsorientering 266 266 247 779

Norsk 912 589 532 2033

Matematikk 532 437 418 1387

Samfunnsfag 190 285 380 855

Kunst og håndverk 228 380 228 836

Natur- og miljøfag 152 247 342 741

Engelsk 95 266 342 703

Musikk 152 228 114 494

Heimkunnskap 38 114 114 266

Kroppsøving 228 266 304 798

Tilvalgsfag 304 304

Klasse- og elevrådsarbeid 95 95

Frie aktivitetar 247 247

Brutto årstimar 3040 3078 3420 9538

Skolens og elevenes valg 152 114 152 418

Finsk/samisk som andrespråk lill



alt har eit grunnlag. Det er utarbeidd læreplanar for norsk fordju

ping, teiknspråk fordjuping og engelsk fordjuping. Det tredje alter
nativet for tilval er praktisk prosjektarbeid. Det er utarbeidd ein ei
gen læreplan for det.

På småskule- og mellomsteget skal klasse- og elevrådsarbeid dispone
rast lokalt frå timeramma for ulike fag og aktivitetar. Det skal nyt

tast minst 40 årstimar på småskulesteget og 75 årstimar på mellom
steget til klasserådsarbeid.

UlfNilsen:

Hysj, 1984.

Olje, akryl

på lerret og tre

Timar til Skolens og elevenes valg disponerer ein lokalt frå timetals

ramma på hovudsteget, rimeleg fordelt mellom dei praktiske og teo
retiske faga.

Timane til frie aktivitetar skal i hovudsak nyttast til leik og aldersin

tegrerte aktivitetar.

Finsk har status som andrespråk i område med kvensk/finsk befolk

ning i Finnmark og Troms. Timetalet til finsk II (finsk som andre

språk) blir det same som for samisk som andrespråk, lill årstimar
over ti år. Elevar som vel finsk som andrespråk og som er fritekne for
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sidemål på ungdomssteget, skal nytte dei frigitte timane til opplæ
ring i finsk. Finskundervisninga kan vidare givast i timane til «Sko
lens og elevenes valg» og som tillegg til den ordinære timeplanen.

Tidsbruk på hovudsteget

Klasse- Skulefaga
steg

Temaorganisering av innhaldet og prosjektarbeid

Småskulesteget

Fag- og timefordelinga for småskulesteget viser i hovudsak den vek

ta arbeidet med faga skal ha i blant anna temaorganisert opplæring.
Omsynet til fellesstoff og progresjon tilseier at dei ulike elementa i

læreplanane for faga i sum får den tida timefordelinga fastset. Kvar
skule må i planlegginga og gjennomføringa sikre balansen i time

fordelinga mellom faga. Temaorganisert opplæring er hovudarbeids

forma, og minst 60 % av den samla tida på småskulesteget skal vere
organisert slik, med særleg vekt på dei to første skuleåra. Opplær

inga på småskulesteget, og særleg ved skulestart, må leggjast opp slik

at dei daglege aktivitetane er organiserte på ein friare og mindre
bunden måte enn slik skulen elles er oppdelt i fag og timar.

Mellomsteget

På mellomsteget må det innanfor den fastsette ramma for fag- og

timefordeling setjast av tid til både fagleg og tverrfagleg opplæring.

Samtidig som faga blir meir synlege, skal temaorganisert opplæring
vidareførast, og elevane skal og få røynsle med prosjektarbeidsforma.

Minst 30 % av tida skal kvart år brukast til tema- og prosjektarbeid.
Det er høve til å starte med tilvalsfag innanfor «Skolens og elevenes
valg».
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Tida skal disponerast slik at elevane gjennom aktivt og målretta ar
beid kan skaffe seg heilskapleg og samanhengande kunnskap. Minst
20 % av det samla årstimetalet skal kvart år brukast til tema- og pro
sjektarbeid. Timar til «Skolens og elevenes valg» skal som på dei an
dre hovudstega disponerast av brutto timeramme for faga.

Timefordelingsplan for teiknspråk og norsk for døve

Læreplanen i teiknspråk gjeld for høyrselshemma elevar som har
teiknspråk som førstespråk. Læreplanen er lagd opp etter ei tiårsram
me, på same måten som ordinære læreplanar for fag. Elevane skal
elles ha same fag og timetal som høyrande elevar, men tilleggstimar
for opplæring i faget teiknspråk. Timetalet for teiknspråk og norsk
skal vere totalt 4 066 årstimar, fordelte slik: 2 033 + 2 033. 18 % av
dette samla timetalet kan fordelast etter dei individuelle behova elev

ane har i desse faga. På ungdomssteget kan høyrselshemma elevar
velje fordjuping i teiknspråk framfor fordjuping i andre framandspråk.

Edvard Munch:

Eventyrskogen,

ca. 1903. Olje på lerret

Ungdomssteget

1.-4. klasse 5.-7. klasse 8.-10. klasse Sum

Teiknspråk 849 459 342 1650

Norsk 697 459 494 1650

Til fordeling 310 228 228 766

Sum årstimar
1064 4066

teiknspråk og norsk
1856 1146



KRISTENDOMSKUNNSKAP

MED RELIGIONS-

OG LIVSSYNSORIENTERING





INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Religion og livssyn har vært en formende kraft i alle samfunn og har
en stor plass i alle menneskers liv. De fleste møter et mangfold av

religioner og livssyn ved opphold i andre land, og alle møter dette

mangfoldet i dagens Norge. Å kunne omgås med åpenhet og samta

le med kunnskap og respekt, med tillit og godhet, er egenskaper alle
trenger å tilegne seg.

Religion har gitt svar på menneskenes dypeste spørsmål. Svare

ne har hatt mange former, fra de prøvende til de trosvisse, fra de enkle

til de kompliserte. Religionene har utfordret menneskets tanker, for
løst deres følelser og styrt deres handlinger.

Forskjellene i svar går ikke bare på tvers av de store religionene,

de gjør seg også gjeldende innen den enkelte religion. Hver av de
store religionene rommer ulike tradisjoner og retninger, ulike ut

trykksformer og idealer. Mange av disse forskjellene - både innen de
store religionene og mellom dem - oppleves som så viktige at de har

ført til splittelse og strid, både i kultur og i politikk. Samtidig er reli

gion en kilde til inspirasjon som strekker seg utover det trosmessige

og favner videre enn egne trosfeller. Tro og livssyn former den en
keltes selvoppfatning, tilhørighet og feste.

Kristen tro og tradisjon utgjør en dyp og bred strøm i norsk og

europeisk kultur og historie. En innføring i denne tradisjonen i all

dens rikdom åpner perspektiver og skaper sammenhenger som er
avgjørende for å kunne orientere seg i samfunnet. Uten kjennskap

til den kristne tro og tradisjon fratas framtidens unge et viktig grunn

lag for å forstå normer og verdier, språk, litteratur og kunst. Uten slik

kunnskap får de også vansker med å følge med i og forstå en rekke

av skolens øvrige fag, fordi de vil mangle viktige deler av de felles
referanserammer.

Opplæringen i faget kristendomskunnskap med religions- og

livssynsorientering skal gi elevene grundig innsikt i kristendom og
hva kristen livstolkning innebærer, og god kunnskap om andre ver

densreligioner og livssyn. Sentrale kunnskapsområder er derfor de
klassiske bibelfortellingene og annet stoff fra Bibelen, hovedlinjer og

hovedpersoner i kristendommens historie og grunntrekk i kristen tro

og etikk. Opplæringen omfatter videre hovedtrekk i andre levende

religioner og livstolkninger og noen sentrale spørsmål i filosofiske

og allmennetiske oppfatninger av mennesket. De samme pedagogiske
prinsipper skal legges til grunn for arbeidet med kristendommen og

andre religioner og livssyn. Faget skal være åpent og bidra til inn

sikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser og fremme

forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. Det skal ikke

være en arena for forkynnelse. Faget skal gi kunnskap om, ikke opp
læring til, en bestemt tro. Det skal ivareta den enkelte elevs identi-
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tet ut fra egen tilhørighet, samtidig som det skal fremme dialog i en
felles kultur.

Å møte nye tros- og livstolkninger med forståelse forutsetter at
ny kunnskap lar seg innordne i en sammenheng som allerede er
kjent. Faget har derfor flere funksjoner i grunnskolen: å formidle tra
disjon, å ivareta identitet og å bygge broer som gir innsikt og frem
mer samtale.

Kort historikk

En del av den lutherske reformasjonens program var at barn skulle
lære å lese og skrive, slik at de selv kunne ha tilgang til Bibelen og
ikke være avhengige av andre fortolkere. Å opprette skoler hadde
derfor høy prioritet i de lutherske landene. I Norge var kristendoms
kunnskap det viktigste faget i allmueskolen fra 1739. Faget tjente som
konfirmasjonundervisning, men bidrog også til å øke allmenndan
nelsen. Bibel, katekisme og salmer stod sentralt i undervisningen.
Pontoppidans katekismeforklaring utgjorde en vesentlig del av fa
gets innhold til langt ut på 1800-tallet. En mer og mer kritisk hold
ning til katekismelæringen førte til at det ble lagt større vekt på blant
annet bibelhistorie og kristendommens historie, som knyttet lære
stoffet nærmere til felleskulturen og til nasjonen.

Normalplanen av 1939 medførte en større utvidelse av lærestof
fet. Faget ble mer åpent og inkluderende, og dets allmenndannende
preg ble framhevet enda sterkere. I 1969 slo Stortinget fast at faget
ikke skulle fungere som kirkens dåpsopplæring. I 1970-årene opp
stod det imidlertid en splittelse av faget, og livssynskunnskap ble
innført som et alternativ for elever som var fritatt for kristendoms

kunnskap.
I fagplanene i M74 og MB7 ble det lagt ytterligere vekt på etiske

spørsmål, og slektskapet mellom kristen og humanistisk etikk ble
understreket. I oktober 1995 vedtok Stortinget å innføre et nytt fag:
«kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering», som
skal være felles for alle elever. Opplæringen skal ha sitt utgangspunkt
og tyngdepunkt i kristendommen i den stedegne form som har pre
get og preger norsk kultur- og samfunnsliv, men også være økume
nisk åpen og gi kunnskap om andre kristne trosretninger. Faget skal
samtidig gi god kunnskap om andre religioner og livssyn og om ge
nerelle etiske og filosofiske emner.

Arbeidsmåter i faget

Den estetiske dimensjon har til alle tider vært en sentral del av det
religiøse uttrykk. Det er nærliggende å la dette slektskapet mellom
religiøs og estetisk arv komme tydelig fram i opplæringen gjennom
vekt på bildende kunst, arkitektur, musikk, drama og litterære teks
ter.
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Adams og Evas

Uddrivelse afParadis.

Dekor i skapseng

mmÆM _tj&p&~***r Jåtsmat- mbPßb-

Både når det gjelder Bibelen, kristendommens historie og de

andre religioner og livssyn, er det lagt stor vekt på presentasjon gjen

nom fortelling. Fortellingsstoffet er lagt inn i læreplanen med en

progresjon fra «den lille» til «den store» fortellingen. Dette prinsip

pet er gjennomført både for bibelfortellinger, fortellinger fra kristen
dommens historie og fortellinger fra andre religioner og livssyn.

På ungdomstrinnet blir fortellingsdidaktikken gradvis erstattet

av en mer argumenterende og kritisk drøftende tilnærming. Likevel

er noe av det fortellende preget bevart også her - med konsentra
sjon om stoff fra vår egen tid.

Bruk av salmer og sanger skal følge arbeidet med faget på alle

årstrinn. Utover angivelsene i planen utarbeides det en egen veiled

ende fortegnelse over salmer og sanger som egner seg særlig godt for

bruk i faget. Sanger fra andre religiøse og livssynsmessige tradisjo
ner vil også finnes her.

Elever på småskoletrinnet prøver å danne seg et helhetsperspek

tiv på omgivelsene og fascineres av spennende og dramatiske histo
rier. Elevene skal bli kjent med fortellinger fra Bibelen, kirkehistori

en og andre religioner og livssyn. Det er viktig å skjelne mellom bibel
fortellinger, tekster fra andre hellige skrifter og legender.

Elever på mellomtrinnet engasjeres også av dramatiske og spen

nende fortellinger, men de kan nå få større utfordringer når det gjel
der konsentrasjon og selvstendighet. På dette trinnet er hovedvek

ten lagt på å presentere religioner og livssyn for seg. Det vil også være

naturlig å trekke noen sammenligninger mellom ulike religioner og
livssyn.

Elevene på ungdomstrinnet er i større grad i stand til å vurdere
kritisk både lærestoff og egne og andres standpunkter, og de forstår
metaforer og symboler. Diskusjon, foredrag og ekskursjoner er aktu-
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elle arbeidsmåter. På dette trinnet legges det opp til i større grad å
sammenligne trekk ved religioner og livssyn.

Især fra mellomtrinnet av vil elevene bli utfordret til å se ulike

tradisjoner og religioner i forhold til hverandre. For å mestre det må
ferdigheten i praktisk dialog komme i forgrunnen, noe som blir særlig
viktig på ungdomstrinnet. Saklig framstilling, evne til å sette seg inn
i og presentere andres syn, muntlig framføring og strukturert sam
tale skal prege arbeidet med stoffet. I denne sammenhengen blir ulik
heter i elevenes tilhørighet til religion eller livssyn både en viktig
utfordring og en ressurs for undervisningen.

På alle trinn skal elevene gjennom varierte arbeidsmåter, som
kan inkludere bruk av gjenfortelling, drama, lek, forming, musikk
og prosjektarbeid, få kunnskaper og opplevelser i møtet med lære
stoffet. Tilknytning til det som skjer i elevenes nærmiljø, ekskursjo
ner o 1, vil være til hjelp i undervisningen på alle trinn. Dersom elever
og foreldre ønsker det, kan elevene - eller foreldrene - bidra i klas
sen med å orientere om sitt livssyn og sine skikker, ritualer og høyti
der. Dersom det er elever fra andre religioner i klassen, vil det være
naturlig å markere høytidene i disse religionene.

Den estetiske dimensjon i faget åpner for samarbeid med prak
tisk-estetiske fag som kunst og håndverk, musikk og drama. Et slikt
samarbeid vil bidra til variasjon og økt aktivitet blant elevene. Læ
restoff om religion og livssyn gir også kunnskap om samfunnsfor
hold og litteratur, og samarbeid med samfunnsfag og norsk er der
for naturlig. Videre har forholdet til religion stått sentralt når det
gjelder menneskenes syn på naturen, og i utviklingen av kosmolo
gier, forskning og vitenskap. Det er derfor naturlig med samarbeid
også med naturfag og teknologi.

Strukturen i faget
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Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet

Sentrale Sjangrer i Bibelen
Bibelen som

enkeltfortellinger Større fortellingerBibelkunnskap
hellig skrift
Bibelhistorie

fra Bibelenfra Bibelen

Sentrale Eldre kristendoms- Nyere
kristendoms-Kristendommens enkeltfortellinger historie: linjer, historie: linjer,historie fra kristen- personer,

kulturuttrykkdommens historie personer,
kulturuttrykk
Kristne

Kristen
livstolkning i dag

Kristne høytider,
religiøse symboler,
lokalt kristenliv

Kristen tro kirkesamfunn,
og etikk likheter

og forskjeller
Islam

Andre religioner Jødedom
HinduismeAndre religioner og livssyn,

fortellinger
og høytider

Buddhisme
Religiøsitet i vår
egen tid

Verdslige livssyn
Filosofiske

Etisk bevissthet: tolkninger
mitt og ditt
jeg og de andre

Etisk bevissthet:Etikk/filosofi av mennesket:
verdier og valg verdier og normer



Fordi faget er nytt og skal favne om alle elever, er det avgjørende at

foreldre og elever av ulik tilhørighet har god kjennskap til undervis

ningsopplegg og lærestoff. For å øke foreldrenes trygghet når det

gjelder opplæringens innhold, er det lagt vekt på å utforme lærepla
nen slik at foreldrene lett kan se hva elevene skal møte på de ulike
trinn.



FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

Opplæringen i faget har som mål

• at elevene skal få grundig kjennskap til Bi
belen og til kristendommen som kulturarv
og levende kilde for tro, moral og livstolk
ning

• at elevene skal bli fortrolige med de krist
ne og humanistiske verdier som skolen byg
ger på

• at elevene skal få kjennskap til andre ver
densreligioner og anskuelser som levende
kilde for tro, moral og livstolkning

• å fremme forståelse, respekt og evne til dia
log mellom mennesker med ulike oppfat
ninger i tros- og livssynsspørsmål

• å stimulere elevene i deres personlige vekst
og utvikling

Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

Bibelsk fortellingsstoff
Elevene skal få god kjennskap til hovedinn
hold og hovedpersoner i noen av de mest
sentrale fortellingene i Bibelen og kjenne
til noen sentrale kunstverk med motiver fra

enkelte av fortellingene.

Kirkehistorisk fortellingsstoff
Elevene skal bli kjent med noen sentrale
personer og fortellinger fra kristendom
mens historie.

Kristne høytider, religiøse symboler,
lokalt kristenliv

Elevene skal bli kjent med høytider, skik
ker, ritualer og symboler knyttet til Den
norske kirke og til andre kristne trossam
funn i lokalsamfunnet.

Elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet og
være til stede ved en gudstjeneste. Det bør leg
ges vektpå bearbeiding og etterarbeid. Jul, pås
ke ogpinse markeres hvert år. Elevene bør lære
-gjerne utenat - sentrale jule- ogpåskesanger.

Andre religioner og livssyn
Elevene skal bli kjent med sentrale fortel
linger fra de viktigste religionene og livs
synshumanismen og få kjennskap til noen
av deres høytider, ritualer, skikker og livs
mønstre.

Elevene bør møte representanter for ulike tros
og livssynssamfunn i lokalmiljøet og være til
stede ved en religiøs samling. Det bør legges
vekt på bearbeiding og etterarbeid.

Oppøving av moralsk bevissthet:
Jeg og de andre
Elevene skal opparbeide bevissthet om for
skjellen mellom mitt og ditt og mellom
egne og andres ønsker og behov.



  2. klasseHovedmomentene under dette målet må ses i

sammenheng med det øvrige lærestoffet på
klassetrinnet og belyses med aktuelle eksempler
fra livet i klassen, på skolen og i samfunnet
rundt oss.

Hovedmomenter for 1.-4. klasse

  1 . klasse

Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingene om
skapelsen i 1. Mosebok

Jesu fødsel, Jesus som barn i templet og Je
sus som velsigner barna

Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingene om
Sankt Nikolaus og om Sankta Lucia

de hellige tre kongene

Frans av Assisi og Giottos bilder fra Frans'
liv

Kristne høytider, religiøse symboler,
lokalt kristenliv

I opplæringen skal elevene bli kjent med
juleevangeliet

bilder med julemotiv fra kunsthistorien

norske juletradisjoner

hva bønn er, aftenbønn, bordbønn, Fader
vår

Oppøving av moralsk bevissthet:
Jeg og de andre
I opplæringen skal elevene
vinne erfaring med bruk av enkle begreper
om rett og galt og om tilgivelse. Opplæring
en kan her knyttes til emner og aktiviteter
som å naske/stjele, å låne/gi tilbake

Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingene om

- Edens hage, Adam og Eva, Kain og Abel,
Noahs ark og Babels tårn

-Abraham, inkludert fortellingen om Sara
som får høre at hun skal få barn

- den barmhjertige samaritan, den gode hyr
de og de ti spedalske

Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med bilder
av og fortellinger om

- jomfru Maria

- Martin av Tours eller en annen sentral hel

gen fra middelalderen

Kristne høytider, religiøse symboler,
lokalt kristenliv

I opplæringen skal elevene bli kjent med
- historien om Jesu død og oppstandelse

- bilder med påskemotiv fra kunsthistorien

- nattverden og nattverdens bakgrunn i bi
belske fortellinger

- hva mat og måltid kan bety i et etisk og re
ligiøst perspektiv (mat som gave, måltid
som fellesskap)

Oppøving av moralsk bevissthet:
Jeg og de andre
I opplæringen skal elevene

- utvikle evnen til respekt og toleranse over
for andre mennesker gjennom temaer som
plaging/mobbing, å baktale, rasisme, barm
hjertighet, å våge å stå opp for andre
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  3. klasse

Bibelsk fortellingsstoff

I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingene om

Jakob som lurer til seg førstefødselsretten,

Jakobs drøm, Jakob, Lea og Rakel, Josef i

brønnen, Moses i sivkurven og Moses som

mottar de ti bud på Sinai fjell; de ti bud bør
læres utenat

Johannes døperen og Jesu dåp, Jesu fristel

se i ørkenen, og Jesus og den lamme som
ble firt ned fra taket

Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellinger om

Jakob d.e. og pilegrimsveien til Santiago de
Compostela

Hellig-Olav og pilegrimsveien til Nidaros,

Sankta Sunniva på Selje og Sankt Hallvard
i Oslo

lokale pilegrims- eller helgentradisjoner

Kristne høytider, religiøse symboler,
lokalt kristenliv

/ opplæringen skal elevene bli kjent med

dåpen og dåpens bakgrunn i bibelske for
tellinger

navngivning, hva det betyr å gi noe et navn

(sml. skapelsesberetningen), oppkalling,
navn i familien, bl a samiske navnetradi

sjoner

Kristi himmelfart, pinsen og de bibelske for

tellingene om dette

bilder med pinsemotiv fra kunsthistorien

kirkeårets inndeling og fester og kirkeårets

liturgiske farger

Oppøving av moralsk bevissthet:
Jeg og de andre
I opplæringen skal elevene

- få hjelp til å holde fast på sin egen verdi og

identitet; opplæringen kan her knyttes til

spørsmål som vennnskap og inkludering,
særpreg, likeverd og likestilling, å våge å stå
alene

  4. klasse

Bibelsk fortellingsstoff
/ opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingene om

- Daniel i løvehulen, Jonas i hvalfiskens buk,

Bileams esel, Rut og Boas, Eli og Samuel,

enken i Sarepta og noen av fortellingene
om David og Saul

-Jesus som kaller disiplene sine, den rike unge

mannen, Jesus, Marta og Maria, Jesus som

kaster ut dem som driver handel i temp
let, tolleren Sakkeus

Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellinger om

- Peters død og valfart til Roma

- Benedikt av Nursia og de første benedikti
nerne

- Sigurd Jorsalfare og korsfarerne

- Albert Schweitzer, Mor Teresa og Annie Skav

Kristne høytider, religiøse symboler,
lokalt kristenliv

I opplæringen skal elevene bli kjent med
- kirkens innredning og noen sentrale sym

boler, f eks vann, kors, skip, due, evangelist

symbolene

begravelsens ritualer og symboler slik de
brukes i en norsk kirkelig begravelse; grav

ferdsritualer fra katolsk, jødisk, muslimsk,
buddhistisk eller humanetisk tradisjon kan
trekkes inn
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sorg og sorgarbeid - engler, stamtavlen, et utvalg av profeter

norsk salmeskatt og kristen sangtradisjon,

bl a en samisk kristen barnesang, og minst
én sentral salmedikter

frikirkesamfunn som er representert i lokal

miljøet, og arbeide grundigere med ett av
frikirkesamfunnene i Norge

Oppøving av moralsk bevissthet:
Jeg og de andre
/ opplæringen skal elevene

utvikle evnen til varhet og våkenhet over
for andres behov og ønsker

utvikle evnen til å gi ros og til å oppmunt
re andre, raushet, gjestfrihet

utvikle evnen til å ta ansvar for andre

  1.-4. klasse

Andre religioner og livssyn
/ opplæringen skal elevene bli kjent med

• Jødedommen

sabbat

pakten på Sinai, Toraen, jødedommen som
praktisk religion

fortellingen om pesach (påske) med utvand
ringen fra Egypt, ørkenvandringen

ros hashana (nyttår), jom kippur (forson
ingsdagen)

hanukka, purim

bønn, en eller flere sanger

kosher-mat

• Islam

skapelsesfortellingen

- fortellinger fra Muhammeds liv (f eks pro

fetens fødsel, barndom og himmelreise,
åpenbaring av Koranen, flukten fra Mekka
til Medina, livet i Medina)

- fortellingen om Kaba og den svarte stein

- bønnen som ritual, renselse, en sentral bønn

- fødsel, navngivning (aqiqah)

- høytider, ramadan, offerfesten, faste, spise
forskrifter

- en eller flere sanger

• Hinduismen

- fortellinger om Ganesha og Kali (Gudin
nen)

- fortellingen om hvordan Ganges ble til

- fortellingen om Rama, Sita og Hanuman
templet

• Buddhismen

- fortellinger fra Buddhas liv (Buddhas fød

sel og barndom, de fire tegn, avskjeden med
hjemmet for å søke sannheten, oppvåknin

gen under bodhi-treet, Buddha som lære
mester, Buddhas død)

- Buddhas første disipler, fortellingen om
den sultne mannen, Buddha og Angulima
la, Buddha og den syke munken

- fortellinger fra buddhistisk historie (Asho
ka, Mahinda og Sanghamitta)

- de ti gode handlemåter og de fem levereg
ler

- høytider (vesak, vulan)
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• LivssynshumanismenScener fra Buddhas
liv. Tibetansk

- fortellinger fra Esops fablermaleri fra
1800-tallet

- fortellinger om Sokrates

- FNs menneskerettighetserklæring og erklæ

ringen om barns rettigheter, FN-dagen

- seremonier (bl a borgerlig navnefest) og
sanger

• Gresk mytologi

- fortellingsstoff fra gresk mytologi, f eks his
torien om noen av storverkene til Herakles

og om Jason og det gylne skinn, Trojas fall
og trehesten, Ikaros og labyrinten på Kreta

Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasse

Bibelhistorie

Elevene skal utvide sitt kjennskap til Bibe

len og til det bibelske fortellingsstoffet. På
alle klassetrinnene skal eksempler på hva

Bibelens budskap har betydd for enkelt
mennesker og samfunn, for litteratur, mu

sikk og billedkunst, spille en viktig rolle.

Eldre kristendomshistorie

Elevene skal kjenne til noen hovedtrekk i
kristendommens historie fram til ca 1600,

inkludert noen sentrale kvinner og menn,

brytninger, og sentrale bidrag til arkitektur,
billedkunst og musikk.

Kristen tro og etikk

Elevene skal lære om grunntrekkene i kris

ten tro og etikk i lys av kristendomsforstå
elsen i Luthers lille katekisme.

Andre religioner
Elevene skal arbeide med hovedtrekk ved

og viktige fortellinger fra islam, jødedom
men, hinduismen og buddhismen.

Verdslige livssyn

Elevene skal kjenne til verdslige livssyn, ut

viklingen av humanistisk tradisjon og livs
synshumanismen i dag.

Oppøving av moralsk bevissthet:
Verdier og valg
Med basis i verdier og normer som sann

het, rettferdighet, ansvar, mot, sjenerøsitet,

ærlighet og trofasthet skal elevene øve opp
bevisstheten om etiske konflikter og valg.

De skal også kunne begrunne og stå inne
for egne holdninger og valg.
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Hovedmomenter for 5.-7. klasse

ID 5. klasse

Bibelhistorie

I opplæringen skal elevene bli kjent med

Abrahams og Isaks historie og noen av de

mindre fortellingene som inngår i de store
fortellingene, deriblant Hagar og Ismael og
ofringen av Isak, Sodoma og Gomorra

Jakob og hans sønner, inkludert noen av de

mindre fortellingene i den store fortelling
en

Jesu liv, inkludert Judea på Jesu tid

Jesu undergjerninger, inkludert fortellingen
om Jesus som metter fem tusen, den blin

de Bartimeus, bryllupet i Kana, Jesus som

vekker opp Lasarus, ogJesus som stiller stor
men

Eldre kristendomshistorie

(Den eldste kristendommen)

/ opplæringen skal elevene bli kjent med
livet i de første kristne menighetene

forfølgelsene av de kristne i Romerriket

den tidligste kristne kunsten i katakomber

og kirker i Roma og de viktigste bibelske
motivene i denne kunsten

historien om keiser Konstantin og kristen
dommen

historien om kristendommens utbredelse
fram til Konstantins tid

Kristen tro og etikk

/ opplæringen skal elevene bli kjent med

hva det betyr at noe er hellig, ulike betyd
ninger av ordet «hellig»

Fadervår

- ulike typer musikk og sang som gir uttrykk

for tro/hengivelse/lovprisning, med bruk
av eksempler fra en kantate av Bach, en

negro spiritual, gospel, musikk fra en ka

tolsk messe fra før 1800 og fra en moderne
søramerikansk messe

Andre religioner
Islam

/ opplæringen skal elevene bli kjent med
- hva islam er, hva en muslim er, islams fem

søyler

- gudssyn, ordet «hellig», menneskesyn, syn
på kjønnene

- fortellinger om Ibrahim (Abraham) og Is
mail

- fortellinger om Muhammed (avskjedspre

kenen, profetens død), fortellingen om den
første bønneroperen og Salman Perseren

- moskeen som kultsted, samfunnshus, pro
fetens moské, eksempler på arkitektur

- noen av Muhammeds viktigste etterfølge
re, f eks Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali

- kvinner i islam, f eks Khadidsja, Aisha, Haf
sah, Fatima

- Koranen: dens oppbygning og eksempler
på dens innhold, koranresitasjon

- hovedtrekk i troslæren (trosbekjennelsen

og surene 1 og 112), etikk (profeten som
etisk ideal), de troendes plikter

- eksempler på islamsk kunst, kalligrafi, hvor
for islamsk kunst er ornamental (billedfor

bud), musikk og en eller flere sentrale sang-
er

- arkitektur fra muslimske land og fra Spania

- islam og vitenskapene i middelalderen
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slam i Norge, I

Bibelhistorie
Flis som viser en I opplæringen skal elever

skjematisk plan a\
den store Haram- dom til hans død før Israelsfolt

til det lovede land, inkludert

mindre fortellingene i den sto
gen

moskeen i M 'kka, ae

ca. 1600

-fortellingene om de første kongene i Isra

el: Savl, David og Salomo, inkludert noen

av de mindre fortellingene som inngår i de
store fortellingene

-et enkelt riss av Israels historie fram til Da

vids kongedømme

-Jesu lignelser, inkludert lignelsene om tol

leren og fariseeren, den bortkomne sønnen,

kvinnen som mistet sølvpengene, enkens

skjerv, arbeiderne i vingården, ugraset i
åkeren og den rike mann og Lasarus

Oppøving av moralsk bevissthet.
Verdier og valg

I opplæringen skal elevene utvikle moralske
holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som -bergprekenen og noen av jeg-utsagnene i

Johannesevangeliet- samarbeid og samvær i klassen og på sko
len

Eldre kristendomshistorie

(Middelalderen)- forholdet mellom ulike kulturer, samene

som urbefolkning / opplæringen skal elevene bli kjent med

- munke- og nonnevesenet i middelalderen:
benediktinere, cisterciensere, dominikanere

og fransiskanere, fromhetsidealer og from

hetsuttrykk (f eks gregoriansk sang og Hil

degard av Bingen), organisasjon og virk
somhet (f eks klosterarkitektur)

- forholdet mellom fattige og rike i Norge og
i verden

- natur og miljø

- helgentradisjoner i bilder og fortellinger, f
eks Antonius, Katarina fra Alexandria, Sankt

Georg, Birgitta av Vadstena, Jeanne d'Arc,
Serafim

/ opplæringen skal elevene utvikle moralske

holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som

- forholdet mellom foreldre og søsken

- tidebønnen og beregning av tid; kirkeåret
og kalenderen- forholdet mellom generasjonene
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- pavedømmet i middelalderen som ideal og
virkelighet, brytninger og strid

- jødenes historie, fra de eldste tider til sen

middelalderen, 1. og 2. eksil, 2. tempel og
dets ødeleggelse

- Olav den hellige og kristningen av Norge,
olsok og Olavstradisjoner - Toraen og Talmud (skriftlig og muntlig læ

re), jødisk religiøs lov, jødisk identitet og
definisjon av hvem som er jøde- kirken i Norge under kong Sverre

- stavkirkene: arkitektur og symbolikk - jødisk tro: Gud, menneskesyn, åpenbaring,
utvalgt folk, Messias

Kristen tro og etikk
I opplæringen skal elevene - synagogen som kultsted og samfunnshus,

symboler- lære utenat de ti bud og kjenne de etiske
idealene i bergprekenen

-omskjæring, bar mitsva/bat mitsva, bryl
lup, begravelse- vite noe om hvordan disse etiske kjerneteks

tene har vært brukt i kristendommens his-

torie, og hvordan de brukes i dag - eksempler på jødisk kunst, musikk og en el
ler flere sentrale sanger

- jødedommens utbredelse i verden, antise
mittismeHanukka-lampe

- jødene i Norge

Oppøving av moralsk bevissthet:
Verdier og valg

I opplæringen skal elevene utvikle moralske
holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som

- samarbeid og samvær i klassen og på sko
len

- forholdet mellom ulike kulturer, samene

som urbefolkning

- etniske minoriteter i Norge, rasisme

- forholdet mellom fattige og rike i Norge og
i verdenAndre religioner

Jødedommen

I opplæringen skal elevene bli kjent med
- sabbaten, de store høytidene (ros hashana

- natur og miljø

(nyttår), jom kippur (forsoningsdagen), løv

hyttefesten, hanukka, purim, pesach (pås
ke))

I opplæringen skal elevene utvikle moralske

holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som

- forholdet mellom kjønnene
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arbeid og arbeidsliv

krig og fred

personlig mot: å stå opp for andre, å ofre
seg for andre, å stå alene, utholdenhet

  7. klasse

Bibelhistorie

/ opplæringen skal elevene bli kjent med
fortellingen om en av de følgende profete
ne: Jesaja, Jeremia, Amos, Esekiel, Daniel

historien om apostelen Paulus ifølge Apost
lenes gjerninger

et av de følgende Paulusbrevene: Romerbre
vet, 1. Korinterbrev, Galaterbrevet

Eldre kristendomshistorie

(Reformasjonstiden)

I opplæringen skal elevene bli kjent med

Martin Luther og den lutherske reformasjo

nen: politisk og religiøst innhold, og ek
sempler på Luthers salmer

Jean Calvin og den reformerte protestantis
men

innføringen av reformasjonen i Danmark

og Norge: Kristian 3. og Olav Engelbrekts
son

Ignatius Loyola, jesuittene og motreforma

sjonen: politisk og religiøst innhold, og
eksempler på katolsk barokkarkitektur

kirkens møte med indianerne i Mellom-

Amerika, inkludert historien om Bartolomé
de Las Casas

kirkens forfølgelse av minoriteter mellom

1200 og 1700: kjettere (katarer, valdensere,
husitter og døperbevegelsen), jøder, hekser

Kristen tro og etikk

/ opplæringen skal elevene bli kjent med
- innholdet i den eldste kristne (apostoliske)

trosbekjennelsen

- innholdet i det kristne gudsbegrepet

- betydningen av å si at Jesus er Guds sønn,
vite hva dåp og nattverd er

- ulike Kristusframstillinger fra den kristne
kunsthistorien

- ulike typer musikk og sang som gir uttrykk

for tro/hengivelse/lovprisning, med bruk

av eksempler fra Petter Dass, H.A. Brorson,
N.F.S. Grundtvig, Elias Blix, Lina Sandell,
Svein Ellingsen og Eyvind Skeie

- frikirkesamfunn som er representert i lokal
miljøet eller regionen

Andre religioner
Hinduisme

I opplæringen skal elevene bli kjent med
- fortellingsstoff fra hinduismens hellige skrif

ter, med fokus på Krishna og guder i hin

duismen: Vishnu, Shiva og Parvati (Gudin
nen)

-hinduistiske hovedbegreper: karma, rein

karnasjon og livsstadier

- eksempler på hinduistisk kult: livets over

gangsriter og tempelkulten

- eksempler på hinduistisk kunst og arkitek
tur

- hinduismens utbredelse i verden

- Mahatma Gandhi

Buddhisme

/ opplæringen skal elevene bli kjent med
- buddhistiske grunnbegreper som oppvak

ning, gjenfødsel, karma, livshjulet og nir
vana, alle tings gjensidige avhengighet
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buddhistiske tekster, som Dhammapada,

Itivuttaka, Kalamasutta, Pradsjnaparamita
sutra

buddhismens vei; etikk, meditasjon, inn
sikt

tempel og kloster, munker og nonner

eksempler på buddhistisk kunst, arkitektur,
musikk

buddhismens utbredelse i verden og budd

hismen i Norge

Dalai Lama

Oppøving av moralsk bevissthet:
Verdier og valg

I opplæringen skal elevene utvikle moralske

holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som

samarbeid og samvær i klassen og på sko
len

forholdet mellom ulike kulturer, samene

som urbefolkning

etniske minoriteter i Norge, rasisme

forholdet mellom fattige og rike i Norge og
i verden

natur og miljø

etiske idealer i ulike religioner

I opplæringen skal elevene utvikle moralske

holdninger og drøfte etiske konflikter og valg
knyttet til temaer som
forholdet mellom kjønnene

arbeid og arbeidsliv

krig og fred

ærlighet, sannhet, troskap

  5.-7. klasse

Verdslige livssyn
I opplæringen skal elevene bli kjent med

livssynshumanismens røtter i antikken, re

nessansen og opplysningstiden (illustrert
ved f eks Aristoteles, Marcus Aurelius, Vol

taire)

- verdslig og religiøs humanisme

- FNs menneskerettighetserklæring og erklæ

ringen om barns rettigheter

- gjensidighetsprinsippet

- Human-Etisk Forbund

- humanetiske seremonier (bl a borgerlig kon
firmasjon)

- Fridtjof Nansen og andre personer som står
sentralt innen denne tradisjonen

- den norske fritenkerbevegelsen og arbeidet
for religionsfrihet

- ateisme, agnostisisme

Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Historien om Bibelen, litterære sjangrer
i Bibelen

Elevene skal lære om Bibelens betydning

som kultur- og troskilde, med en lang og

mangfoldig tilblivelseshistorie og et bredt
register av litterære uttrykksformer.

Nyere kristendomshistorie
Elevene skal kjenne til noen hovedtrekk i
kristendomshistorien etter ca 1600 både i

Norge og andre steder i verden og stifte

bekjentskap med noen sentrale enkeltmen
nesker, religiøse uttrykksformer og konflik
ter i denne historien.
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Ulike kristendomstolkninger i vår egen tid
Elevene skal kjenne til kristendomstolk

ning og sentrale uttrykksformer i noen av

de viktigste kristne kirkesamfunnene, deres

historie, utbredelse, oppbygning og religi
øse særpreg.

Religiøsitet i vår egen tid

Elevene skal ha kunnskap om sentrale lik

heter og forskjeller mellom ulike religiøse

tolkninger av livet og verden i vår tid og

vinne erfaring med å tydeliggjøre noen sli

ke likheter og forskjeller i forhold til prak

tiske livsspørsmål.

Filosofiske tolkninger av mennesket,
verdier og normer

Elevene skal bli kjent med noen elementæ

re begreper og teorier fra filosofienes disku

sjoner om mennesket, om hva som er godt

og ondt, og om hva som er rett og galt.

Elevene skal også vinne erfaring med å an

vende disse begrepene og teoriene fra filo
sofien på konkrete livsspørsmål.

Hovedmomenter for 8.-10. klasse

  8. klasse

Historien om Bibelen, litterære sjangrer
i Bibelen

I opplæringen skal elevene bli kjent med

hvordan Mosebøkene ble til, profetene

hvordan evangeliene ble til, evangeliene

som litterær sjanger, inkludert oversiktsles

ing av et evangelium

spørsmålet om Jesus som historisk person
og Guds sønn

Nyere kristendomshistorie
I opplæringen skal elevene bli kjent med

pietismen i Danmark og i Norge og om inn
føringen av konfirmasjon (med Pontop
pidans katekismeforklaring) og folkeskole

- Hans Egede og misjon på Grønland, Tho

mas von Westen og misjon blant samene

på 1700-tallet og en framstilling av samisk
førkristen religion

- Lars Levi Læstadius og læstadianismen, in

kludert historien om opprøret i Kautokei
no i 1852

- Hans Nielsen Hauge, haugianisme og norsk

misjon og diakoni på 1800-tallet, inkludert
historien om Lars Skrefsrud, Gustava Kiel

land og Kathinka Guldberg

- kampen for religionsfrihet i Norge

Ulike kristendomstolkninger i vår egen tid
I opplæringen skal elevene bli kjent med

- lutherdommen som konfesjon

- salmene som religiøst og poetisk uttrykk i
lutherdommen

- Den norske kirke og frivillige kristelige or

ganisasjoner i Norge, oppbygning og ar

beid, i lokalmiljøet, nasjonalt og interna
sjonalt

- lokale konkretiseringer

Religiøsitet i vår egen tid

/ opplæringen skal elevene få kunnskap om

- ulike retninger innen islam (sunni og shia,

inkludert fortellingen om slaget ved Karba
la)

- sharia

- ulike retninger innen jødedom (ortodoksi,

konservativ jødedom, reformjødedom, se
kulær jødedom)

- ulike retninger innen hinduisme og budd

hisme, muntlige og skriftlige overlever
inger av Buddhas ord og tekster

- mystikk i blant annet jødedom (hasidis

men), islam (sufismen) og kristendommen
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Ulike kristendomstolkninger i vår egen tid

I opplæringen skal elevene bli kjent med
den ortodokse kirke, inkludert ortodoks

kristendom i Russland og i Øst-Europa og
eksempler på russisk ikonkunst

den katolske kirken, inkludert historien

om 2. Vatikankonsil og om pave Johannes
Paul 2.

liturgisk musikk fra ortodoks og katolsk tra
disjon

Religiøsitet i vår egen tid

I opplæringen skal elevene få kunnskap om

jødisk historie fra opplysningstiden til i

dag, diaspora fram til 2. verdenskrig og i
dag

jødenes historie i Norge

samarbeid og konflikter mellom muslimer,
jøder og kristne

dialog mellom religioner og livssyn

antisemittismens historie

sionismen og den jødiske stat

byen Jerusalem

I opplæringen skal elevene få øvelse i å se lik

heter og forskjeller mellom religionene med tan

ke på spørsmål om

religion og politikk, bl a spørsmålet om re
ligionenes forhold til krig og fred

Filosofiske tolkninger av mennesket,
verdier og normer

/ opplæringen skal elevene tilegne seg kunnskap

og øve opp sin etiske bevissthetgjennom arbeid
med

noen hovedretninger i moderne filosofisk

tenkning om mennesket, inkludert eksis

tensialistisk (Kierkegaard eller Sartre), marx

istisk (Marx) og naturalistisk (Freud) men
neskeoppfatning

- holocaust og utryddelse av grupper under
2. verdenskrig

- folkeutryddelser i dag

/ opplæringen skal elevene få øvelse i å drøfte

etiske spørsmål knyttet til

- motsetninger mellom raser og minoritets

grupper i vår egen tid, rasisme i Norge

- mobbing

- selvmord

  10. klasse
Historien om Bibelen, litterære sjangrer
i Bibelen

/ opplæringen skal elevene arbeide med
- Paulusbrev og andre brev

- Salmenes bok og visdomslitteraturen

- Bibelen som flerkulturell bok, tilblivelse og
brukshistorie

- Bibelens betydning for skjønnlitteratur og
språk

Nyere kristendomshistorie
/ opplæringen skal elevene bli kjent med

- misjon og økumenisk arbeid i vår tid

- kristendommen utenfor Europa i vår tid,

med særlig vekt på Latin-Amerika og det

sørlige Afrika, inkludert historien om Dom

Helder Cåmara og utviklingen etter 2. Va

tikankonsil, og Desmond Tutu, kristendom,

apartheid og svart teologi

- eksempler på kunstnerisk utfoldelse av mo
derne latinamerikansk og sørafrikansk kris
tendom i musikk, bilder og tekster

Ulike kristendomstolkninger i vår egen tid
I opplæringen skal elevene bli kjent med

- den anglikanske kirke, den lutherske frikir

ke, baptismen, metodismen, pinsebevegel
sen, kvekerne, Frelsesarmeen, andre kirke-
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samfunn som er representert i lokalmiljø- - den humanetiske tradisjon i Norge
et

I opplæringen skal elevene få øvelse i å drøfte
etiske konflikter og valg knyttet til spørsmål omReligiøsitet i vår egen tid

I opplæringen skal elevene få øvelse iå se lik- - livets begynnelse og slutt i lys av moderne
heter og forskjeller mellom de største religione- teknologi

ne med tanke på spørsmålet om

- det hellige/guddommen, ulike gudsbegre- - genteknologi og menneskesyn

per, hellige skrifter
- generasjoner og autoritet i vårt moderne

samfunn- det onde

- frelse, livet etter døden - seksualitet og samliv

- menneskets vesen og verdi   8.-10. klasse

- kjønnenes forhold til hverandre Filosofiske tolkninger av mennesket,
verdier og normer

- renhet/urenhet, renselse, spiseforskrifter I opplæringen skal elevene tilegne seg kunnskap

og øve opp sin etiske bevissthetgjennom arbeid
med noen sentrale fortellinger fra gresk myto
logi, feks

- overgangsriter (bl a overgangen barn - vok
sen)

- sirenenes sang og om Skylla og Karybdis
(fra Odysseen)

Om, hinduistisk symbol

for det guddommelige - Teseus og Ariadne

- kong Oidipus

- Orfeus og Eurydike, Amor og Psyke, Narcis
sus

- Zeus (inkludert Zeus-hymnen), Hera, Åte

ne, Apollon, Afrodite, Hades

Filosofiske tolkninger av mennesket,
verdier og normer
I opplæringen skal elevene tilegne seg kunnskap

og øve opp sin etiske bevissthetgjennom arbeid
med

- Verdenserklæringen om global etikk

- sekulære og religiøse røtter for humanistisk
tradisjon

- forholdet mellom religion og humanisme
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Helene Gundersen: Ved et vindu, 1886. Olje på lenet







INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Språk er det fremste særdraget hjå mennesket, eit kjennemerke ved

alle samfunn og eit karaktertrekk ved kvart individ. Tungemåla til

nasjonane fortel historia til landa på same måten som fagspråk ut

trykkjer innsikt og røynsle i ulike yrke. Språk og ord er stadig i end

ring, og kvar generasjon gir sine tilskot. Ingen talar eller skriv likt
gjennom heile livet. Det språket ein utviklar, set grenser for det ein

kan forstå og uttrykkje - og det set grenser mellom grupper og land.

Språkutvikling er nær knytt til forming av personlegdommen. Språk
blir skapt i eit tett samspel med andre. Norsk er eit identitetsfag.

Ord er ikkje berre kjølige nemningar. Ord kan endre kjensler og

sinnsstemningar - dei kan vekkje harme eller løyse ut humor, for
trylle oss eller gjere oss fortvila. Tydelegast kjem det til uttrykk i lit

teraturen, som gjer det mogeleg for oss å leve med i livet til andre,

uavhengig av tid og stad. Dei djupt menneskelege spørsmåla i litte

raturen gjeld oss alle - kven vi er og kvar vi høyrer til, einsemd og
fellesskap, tryggleik og truslar, kjærleik og hat, lykke og liding, tillit

og svik, krig og fred, rettferd og overgrep, makt og avmakt, heltar og
skurkar, val og lagnad, liv og død - og om jorda vil overleve. Fortelj

ingar, litteratur og dikting er ikkje berre lesestykke, men også læres
tykke, fordi vi møter situasjonar, lagnader og val som verkar forman

de på vår eigen karakter - ja, på karakteren og psyken til alle dei som
les dei same tekstane. Lesing og litteratur er derfor ei samanbindan

de kraft i samfunnet. Orda er nøkkelen til sinn og kjensler. Norsk er
eit opplevingsfag.

Språket, litteraturen og historia til ein nasjon skaper ein felles

skap som spenner over grupper og generasjonar. Lese- og skrivedug

leik er derfor ikkje berre å skjøne bokstavar og ord, men også å forstå

samanhengar og å fatte små vink. I omgrepet «allmenndanning» ligg
føresetnaden om at sentrale røynsler må vere delte og felles - allmen
ne -, og at dei må vere aktivt tileigna.

Skulen må gi eit slikt fundament både for å trekkje linjer bak

over, for å motverke sosiale skilnader og for å byggje bruer mellom

grupper i eit samfunn som har vorte meir internasjonalt og etnisk
variert. Å utvikle ein trygg nasjonal identitet og ei kulturell opning
mot andre gir oss djupare innsikt i vår eigen kultur og hjelper oss til

å forstå kva verdi kulturen har for andre folk og land. Norsk er eit
danningsfag.

Skulen skal gjere elevane kjende med grunntema som det sta

dig blir spelt på i kulturen vår, både den nasjonale og den interna
sjonale. Spennvidda kan bli stor, frå Nirvana til Åsgard og frå Water

loo til Kardemomme by. Utvalet må nødvendigvis bli noko tilfeldig,

men poenget er at det er felles, og at det kan utfyllast både med til
legg frå lærarane og elevane og med lokale innslag. Samtidig må stof
futvalet gjere det tydeleg at språket og dei førestellingane det ber,
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stadig blir nye, ikkje berre gjennom tilsiget frå andre kulturar og frå

nye tekniske vendingar, men også gjennom uttrykk og slang frå
ungdommen sjølv. Norsk er eit kulturfag.

Kvart språk har reglar for logikk og argumentasjon, for slutning

og tolking, noko som er ein føresetnad både for tenking og samhand

ling. Læring skjer når ein forstår det nye ut frå det kjende. Men eit

språk er ikkje berre ord og omgrep, det følgjer reglar og har ein gram
matikk som også er eit hjelpemiddel for å lære andre språk. Eit rikt

ordforråd og skjerpa sans for mangfaldet i språket stimulerer både

lytting og lesing og evna til å uttrykkje seg. Vi bruker språket for å
forstå verda og for at andre skal forstå oss. Norsk er eit dugleiksfag.

Fer Kleiva: Love,

Silketrykkfarge

på akrylplate

og furupanel

1979.

Den bodskapen som blir formidla og oppfatta, er avhengig av

samanhengen bodskapen blir gitt i. Tekst er farga av kontekst. Som

me gonger legg vi avgjerande vekt på presisjon, på eit klart og einty

dig språk, andre gonger på det tvitydige, det underfundige og det

tenkte. For å kunne bruke språket nyansert og smidig må ein både

vere nysgjerrig på ord, kjenne dei assosiasjonane dei vekkjer, og få

røynsle med verkemidla i språket, litteraturen og retorikken. Gjen

nom munnleg samhandling uthevar og forsterkar vi den eigenlege

tydinga av orda med kroppsspråk som tonefall og mimespel, skeive
smil, flakkande blikk eller tårefylte auge. Språkleg framstilling kan

også knytast til andre former for formidling, som tonar og bilete,
musikk og kunst, som gjer at orda ber lenger enn når teksten står
aleine. Evna til å sanse og formidle kan dyrkast, pleiast og utviklast.
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Ny teknologi har skapt nye former for kommunikasjon. Skrift,

tale, lyd og bilete blir integrerte gjennom informasjonsteknologien.

Det opnar for nye former for kommunikasjon og tilrettelegging av

kunnskap. Opplæringa i morsmålet må ruste elevane til å møte in

formasjonsteknologien som kreative og kritiske brukarar. Norsk er
eit kommunikasjonsfag.

Arbeidsmåtar i faget

Læreplanen for norskfaget skal vere eit middel til å gi elevane eit fel

les kunnskapsgrunnlag, verdigrunnlag og kulturgrunnlag som fem

ner om dei alle. Faget skal utvikle gleda ved god form, forteljing og
formidling, sansen for ord og uttrykk og evna til ryddig, variert og

smidig framstilling. Arbeidsmåtane må fremje utfalding og refleksjon
omkring lærestoffet. Ein skal ta omsyn til at elevar er ulike og lærer

på ulike måtar. Opplæringa må sleppe elevane til som aktivt ut

forskande i si eiga læring og på den måten stimulere dei til å bli meir
forvitne, få større lærelyst og meir fantasi. Dei må få høve både til

sjølvstendig arbeid og samarbeid. Arbeidsmåtane skal sikre at norsk
er eit dynamisk, heilskapleg fag.

Til alle tider har det vore ein samanheng mellom litterære teks

tar og andre uttrykksformer, frå dans og drama til musikk og bilet

kunst. Opplæringa i norsk må derfor knytast nært til dramatiske og

estetisk uttrykk. Forteljingar må vere eit sentralt innslag i opplær
inga, anten det dreiar seg om norrøne mytar og segner, lyrikk, no

veller og romanar, eller forteljingar frå den verkelege verda: soger og

skildringar, forteljingar frå det praktiske arbeidslivet, frå heim og
samfunn, menneskeskildringar og biografiar som kan fange interes

sa til elevane, fremje allmenndanning og gi impulsar til vidare for

djuping. Stoffutvalet bør byggjast opp med progresjon frå dei små

forteljingane til dei store, der ein etter kvart inkluderer historia om

litteraturen sjølv. Arbeidsmåtane i morsmålet må ha som mål å sti
mulere leselysta og lesegleda hjå elevane. Lesing må knytast til drøf

ting av det som blir lese, slik at elevane får røynsle i å formulere det
dei undrast over eller reagerer på.

Elevane møter sidemålet tidleg og får høve til å prøve det ut gjen
nom lesing og skriving over lengre tid utan at dei skal vurderast. Dei
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Språket er eit medium som ligg mellom menneske, og tunge-
målet til den enkelte blir utvikla gjennom samhandling med andre.

Språk blir lært interaktivt gjennom aktivitetar mellom menneske. Å

lære språk er blant dei mest sosiale av alle menneskelege fenomen.
Kommunisere kjem av det latinske ordet «communicare», som ty-

der å «gjere felles». Vi må altså dele omgrep og førestellingar med
andre for å kunne uttrykkje oss til dei og kunne forstå det dei vil dele

med oss. Skulen må vere med på å gi elevane del i denne felles ar-

ven, i desse førestellingane og utfordringane for å gjere dei til myn-
dige deltakarar i fellesskapen.



får røynsle med sidemålet som eit bruksspråk, ikkje berre som eit
oppgavespråk og prøvespråk.

Skriving blir knytt til lesing av litteratur og andre tekstar. På den
måten bind ein språk og litteratur saman. Elevane må få prøve seg
på ulike sjangrar og ulike typar tekstar og oppleve at dei blir flinkare
til å skrive. Skriving går og ut på omarbeiding og omskriving. Teks
tar blir til i prosess og samspel. Elevane må få nyte godt av individu
elle tilbakemeldingar i skrivinga. Dei må oppmuntrast til å reagere
på prestasjonane til kvarandre og gjere seg nytte av råd frå andre i si
eiga skriving. Å samtale om eigne tekstar og om tekstane til andre er
med på å utvikle eit språk om språket. Elevane blir fortrulege med
byggjeklossane i språket og med korleis dei blir bygde saman. Slik
blir arbeidet med grammatikk sett inn i ein lærerik samanheng. Å
skrive er ein måte å lære på. Elevane må få skrive seg fram til forstå
ing og innsikt. Når ein knyter arbeid med språket til ulike tema som
elevane er opptekne av, får språkleg arbeid eit innhald for elevane.

I den munnlege delen av faget skal elevane få tilbod om ulike
former for munnlege aktivitetar. Ein må sikre breidda i faget. Elev
ane må få prøve ut ulike sjangrar og måtar å framføre og presentere
stoff på, nytte dramaaktivitetar for å oppleve, innsjå og formidle, og
lytte til argumenta frå andre gjennom samtalar og diskusjonar der
alle er med. Dei tre hovudstega har sine særpreg. Leiken er ei livs
form for dei yngste og ei viktig læringsform. Opplæringa på småsku
lesteget skal leggje til rette for leik og stimulere til læring gjennom
leik. Elevane må få undrast og forske ut omgivnadene og tileigne seg
kunnskap og dugleik som byggjer på den kunnskapen og den røyns
la dei har med seg når dei kjem til skulen. På mellomsteget har elev
ane større evne til konsentrasjon og sjølvstendig arbeid og tenking,
til å trekkje linjer og setje i perspektiv. Dei er meir faktaorienterte.
Samtidig kan dei kople oppleving med refleksjon og gi betre uttrykk
for tankane sine. Arbeidsmåtane må leggje til rette for oppleving, til
dømes gjennom litteratur og utprøving av eiga skriving. Elevane må
oppmuntrast til ta utfordringar i den faglege utviklinga si. Det er ein
naturleg del av læringa å gjere feil. Lesing og skriving er seine aktivi
tetar som fremjar refleksjon. Elevane må derfor få konsentrere seg
om eit arbeid i lengre økter når behovet er der.

På ungdomssteget blir elevane etter kvart meir kritiske og sjølv
stendige. Det vil seie at dei meir enn før kan vere med på å planleg
gje arbeid, forme ut arbeidsoppgåver, velje prosjekt og skrivetema og
vurdere arbeid. Dei må få prøve ut dei sidene faget byr på, eksperi
mentere med sjangrar, prøve ut medium og fordjupe seg i ulikt fag
stoff. Når elevane vurderer læringssituasjonar, prosessar og produkt,
får dei også innsikt i si eiga læring. Elevane må få drøfte kriterium
for korleis dei skal vurdere det arbeidet dei gjer. På den måten får dei
innsikt i og perspektiv på faget og kan betre planleggje det vidare
arbeidet sitt og den faglege utviklinga.
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Strukturen i faget

Vi lærer språk gjennom skriftleg og munnleg samhandling, gjennom

å gi meldingar og gjennom deltaking. Vi får ny kunnskap - forstår

noko på nye måtar - når omgrep blir utvikla i eit sosialt samspel.

Evna til å uttrykkje seg blir opparbeidd fordi ein møter og bruker
stadig nye ord, uttrykk og tekstar, inkludert det elevane kjem over i
bilete og medium. Slik blir språk knytt til det levde livet. I kvarda

gen er morsmålet først og fremst knytt til samtalen, men dei ulike

oppgåvene morsmålet skal sikre, krev ulike språklege uttrykksformer

og arbeidsmåtar. Elevane treng å få røynsle med eit rikt munnleg og

skriftleg repertoar. Derfor blir språkvariasjon og sjanger viktige ele
ment i opplæringa.

Tekstomgrepet i planen er breitt og dynamisk. Ein tekst er både

prosess og produkt. Elevane arbeider med munnlege og skriftlege
tekstar, bilete, biletmedietekstar og elektroniske tekstar.

Dette synet på språket - at vi tileignar oss det når vi går inn i

det som andre før oss og rundt oss har skapt, og at det blir utvikla

gjennom det vi sjølv gir i aktiv samhandling - ligg til grunn for inn
delinga av faget i tre breie område:

• lytte og tale
• lese og skrive

• kunnskap om språk og kultur, som spring ut av arbeidet i dei to

første områda, og som gir kunnskap om verdien, funksjonen og
oppbygginga til morsmålet



Opplæringa i faget har som mål

• å styrkje elevane som morsmålsbrukarar

og lære dei å gjere seg nytte av det høvet
til samhandling som morsmålet gir, både

munnleg og skriftleg, slik at dei får kunn

skap og dugleik som både kan vere ei platt

form for vidare læring i og utanfor skulen

og gjere dei til aktive deltakarar i samfun
net

• å styrkje den kulturelle tilhøyrsla hjå elev

ane gjennom å gi dei opplevingar med og

kunnskap om norsk språk og litteratur, inn

blikk i andre kulturar og forståing for kva

andre kulturar har å seie for utviklinga av

vår eigen

• å styrkje den personlege identiteten hjå
elevane, evna deira til oppleving, kreativi

tet og tru på eigne skapande evner

• å gjere elevane til medvitne deltakarar i sin

eigen læringsprosess, gi dei innsikt i si eiga

språkutvikling og lære dei å ta språket i bruk
som ein reiskap til å skaffe seg auka innsikt

og kunnskap

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse

Lytte og tale

Elevane skal erfare at dei kvar dag får sagt
noko som både elevar og vaksne lyttar til

og svarer på, og lære å uttrykkje seg på uli

ke måtar etter situasjon og formål. Dei skal

lære å lytte til andre, også som publikum

under framføring. Elevane skal få oppleve
rikdommen i eit breitt utval litteratur i uli

ke sjangrar som kan gi inspirasjon til leik

og framføring. Dei skal gjennom eiga utfal

ding få oppleve det fysisk-dramatiske i lit
teraturen. Dei skal kunne bruke medium i

munnleg kommunikasjon.

Lese og skrive

Elevane skal lære å lese og møte andre gjen

nom tekst og bilete som kan gi oppleving,

innsikt og inspirasjon til eiga skriving. Dei

skal lære å skrive, erfare at dei sjølv har bruk

for skriftspråket i samhandling med andre,

og tileigne seg eit variert og funksjonelt

skriftspråk. Dei skal bli fortrulege med å
bruke informasjonsteknologi.

Kunnskap om språk og kultur

Elevane skal ha noko kunnskap om språk

og eiga språkutvikling, få oppleve glede ved

bruk av språket og utvikle språkleg sjølvtil

lit. Dei skal ha noko kjennskap til variasjon

og breidd i munnlege og skriftlege sjangrar,

og slik få innsikt i dei måtane for samhand

ling som ligg i morsmålet. Elevane skal

kunne samtale om ulike typar tekstar. Dei
skal kunne bruke skulebibliotek.

FELLES MÅL FOR FAGET



Bodil

Cappelen:
Julebukker,
1979.

Biletvev

Hovudmoment for 1.-4. klasse

II  1. klasse/førskulen

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

- utfalde seg gjennom allsidig leik, delta i

rolleleik og bruke språket aktivt i ulike for
mer for spel

- leike og eksperimentere med ord, lydar, rim

og rytme, bruke ellingar, songleikar, mel

lom anna enkle samiske rim og regler, fram
føre dikt, songar og barneregler, gjette gå-

ter og fortelje vitsar

- lytte til eventyr, fablar og andre forteljing
ar, høyre norrøne mytar, til dømes histo-
ria om Balders død og Idunns eple

- bli sedde og høyrde i faste forteljestunder.
Få trening i å gi att i samanheng, greie ut,
forklare og skildre

-venje seg til å vente på tur, ta ordet og gi
det frå seg i større grupper, delta i møte,
handle i samsvar med melding

- sjå video eller fjernsynsprogram og snakke

om det dei ser, bruke telefon og opptak til
kommunikasjon og rolleleik

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

- delta i skriftspråkstimulerande rolleleik

- møte symbol, bokstavar, tal og skrift i klas

serommet og andre stader, til dømes skilt,

plakatar, oppslag og bøker, og ta bokstav
ane i bruk i si eiga takt

- møte og oppleve eit rikt utval bøker, bilet

bøker og andre tekstar der både jenter og

gutar spelar viktige roller. Høyre tekstar av
forfattarar som til dømes Alf Prøysen, An

dré Bjerke, Inger Hagerup, og nyare forfat
tarar. Samtale om tekstar dei høyrer, og det
dei ser i biletbøker

- få hjelp til å skrive ned noko dei seier eller

fortel, og oppleve at det er samanheng mel

lom tale og skrift (tekstskaping), samtale om
tekstane dei har skapt, og om kva dei likar
i tekstane til andre

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane

snakke om språk, kva det kan brukast til,

kor ulikt det kan vere, og korleis deira eige
språk har utvikla seg frå dei var små

få røynsle med spelereglar for samtale i uli
ke samanhengar, og røyne kvifor det er vik
tig å lytte til kvarandre

snakke om munnlege episke sjangrar og
sjangrar som blir brukte i leik

vitje skulebiblioteket eller eit anna biblio
tek og gjere seg kjende der
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  2. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

leike, og lære gjennom leik, leike med ord,
gjette gåter og lære nokre ordtak

dagleg møte eventyr eller andre tekstar gjen

nom høgtlesing, til dømes eventyr frå As

bjørnsen og Moe og Grimm-brørne og for

teljingar frå Nordahl Rolfsen, samiske even

tyrsamlingar og eventyr frå minoritetskul
turar

høyre nokre norrøne mytar som til dømes
Tor med hammaren og Odin og Valhall

framføre enkle rollespel eller dramatiser
ingar i klassen, eller for foreldra

syngje folkeviser, songar og salmar

fortelje kvarandre om det dei er opptekne
av, få og gi positiv tilbakemelding

framføre eigne og andre sine tekstar, bli

vane med å høyre ulike dialektar og tale
mål

ta del i samtalar og hevde eigne meiningar,

bli oppmuntra til å spørje om det dei ikkje

forstår eller undrar seg over. Ta imot meld
ingar og formidle dei vidare

sjå og snakke om film

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

bruke bokstavane og gradvis erobre lese- og

skrivekunsten. Ta i bruk samanhengande

skrift når dei har automatisert samanheng

en mellom lyd og bokstav, og det fell na

turleg for dei

møte eit rikt utval av barnelitteratur med

roller gutar og jenter kan identifisere seg
med, av forfattarar som til dømes Thor

bjørn Egner, Astrid Lindgren og Anne Cath.

Vestly. Lese sjølv etter kvart som det fell
naturleg for dei. Granske bilete i bøker

- teikne og forme innhaldet i tekstar dei høy

rer eller les. Gi positiv og grunngitt tilba

kemelding på andre sine teikningar og teks
tar

- skape tekstar i sjangrar som brev, ulike sak

prosatekstar, dikt og forteljingar, ved hjelp
av ein vaksen nedskrivar eller ein annan

skrivefør person, eventuelt skrive sjølv. La
ge «bøker», veggaviser og plakatar

- leike på datamaskin, skrive og teikne

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane
samtale om skilnader mellom sjangrar dei

arbeider med, lære noko om det sørgjelege
og det morosame og sjangrane tragedie og
komedie

arbeide med roller og replikkar i ein drama
tisk tekst, vurdere verdien av stemmebruk

og kroppsspråk, få noko røynsle med enkle
rekvisittar

- lære å uttrykkje seg aksepterande og verd

setjande om det andre seier og skriv. Finne
ut korleis vi uttrykkjer spørsmål og und

ring, kva vi bruker ulike ytringar og ord til,

til dømes spørsmål og utsegner

- arbeide med bokstavane, bli kjende med at

bokstavar har namn og representerer språk

lydar. Lære om opphavet til nokre ord. Få

ei første innføring i ordklassar ved å sjå på

til dømes den funksjonen adjektiv og sub

stantiv har i språket

- venje seg til å bruke biblioteket og få hjelp
til å finne fram bøker
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  3. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

lytte til segner, norrøne mytar som til dø
mes historia om Ask og Embla, legender og
andre forteljingar

lytte til utdrag av barnelitteratur frå tidleg
are tider, samtale om tekstane dei høyrer

lytte konsentrert til kvarandre og følgje opp

med spørsmål, gi att hovudinnhaldet i no
ko dei har lese eller høyrt

fortelje og framføre tekstar dei har laga
sjølv, vere med i skodespel, lage replikkar

og ta del i framføringar med seg sjølv eller

med dokker som rollefigurar. Tileigne seg
lærestoff gjennom leik, song, dans, rolles
pel og dramatisering

formulere eigne synspunkt, kunne uttryk

kje semje eller usemje med andre og arbei
de seg opp toleranse for synet til andre

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

lese mykje og for ulike formål, lese nyare
litteratur av norske, samiske og nordiske

barnebokforfattarar og av barnebokforfat
tarar frå andre land, møte eldre litteratur

som folkeeventyr og fablar

granske bilete i bøker, i aviser og i nærmil

jøet, lese aviser saman og samtale om det
dei er opptekne av

hente førebilete og inspirasjon til eiga skri

ving frå det dei les, høyrer og ser, skrive i

ulike sjangrar, blant anna dikt, og eksperi

mentere med språklege verkemiddel som
gjentaking, samanlikning og bilete

samtale om tekstane til kvarandre og gi

positiv og grunngitt tilbakemelding på teik
ningar og tekstar

- få røynsle i å brevveksle med elevar ved
andre skular eller andre mottakarar

- arbeide med å utvikle ei samanhengande

handskrift, skaffe seg vidare røynsle i å le
se og skrive, til dømes på datamaskin, og
arbeide med skiljeteikn i eigne tekstar

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane
samtale om samspelet mellom lytting og

tale, røyne korleis stemmebruk og kropps

språk er viktig for det som blir sagt eller
framført

- samtale om dei sjangrane dei har arbeidd
med

- granske sin eigen dialekt, samtale om skil
nader mellom skriftspråk og talemål, og

undersøkje tydinga av og opphavet til sitt
eige namn og namnet til andre

- byrje å arbeide med ulike typar hovudset
ningar og teiknsetjing, mellom anna punk

tum, ropeteikn, spørjeteikn, arbeide med

ordklassar og den funksjonen dei har i språ
ket

- få øving i å finne fram bøker på skulebib
lioteket

  4. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

arbeide med tekstar som tek opp konfliktar

dei kan kjenne seg att i. Utforske vennskap

og uvennskap, rettferd og urettferd, kran

gel og forsoning gjennom diskusjon, im
provisasjon og rollespel

høyre og fortelje eventyr, fablar, mytar og

segner, også frå fjerne himmelstrok

gi att og lage dramatiseringar av fortelj
ingar, og eventuelt formidle dei med video

eller kassettspelar
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øve seg i å framføre enkle talar og leggje
fram fagstoff i klassen

sjå film og samtale om innhaldet

Lese og skrive

I opplæringa skal elevane

få hjelp til å utvikle gode lesemåtar og der
med få betre innhaldsforståing og lesefart

lese nyare litteratur, norsk og omsett, blant
anna av samiske forfattarar. Møte fantastisk

litteratur av nyare dato, til dømes av Tove

Janson og Roald Dahl, og bli oppmuntra til

å ta i bruk fantastiske element i si eiga skri

ving

møte tekstar av forfattarar som til dømes

Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson

og Barbra Ring, høyre eller lese kunsteven
tyr av H.C. Andersen og Regine Normann

arbeide med teikneseriar og samtale om
språket i dei

skrive sakprega tekstar om det dei er opp

tekne av, og slik ta vare på skaparlysta og

uttrykksgleda. Bruke litteratur som inspira
sjon for eigne forteljingar. Arbeide med

oppbygging, mellom anna byrjing, utvik

ling og slutt. Høyre eller lese tekstane til

kvarandre, seie kva dei likar og spørje om

det dei ikkje forstår. Skrive nokre tekstar på

data og slik utvikle seg til å bli dyktige på
tastatur

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane

arbeide med sjangertrekk i eventyr og and
re forteljingar, høyre om den kulturen for

teljingane vart til i. Undersøkje korleis ei god
forteljing er bygd opp, og arbeide med å dele
inn tekstar i avsnitt

finne fram til særtrekk ved språket i teikne
seriar. Arbeide med forteljemåtar i film
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- samtale om kva som gjer munnlege fram

føringar gode, og vurdere det språket vi
bruker når vi argumenterer

- finne nokre ordtak i sitt eige nærmiljø, grans
ke lokale stadnamn og snakke om kva dei

tyder

- studere og eksperimentere med reklame,

finne verkemiddel og samtale om påverk
nadskraft

- lære meir om ordklassane og funksjonane
deira i arbeid med tekstar, som verb til å få

fram til dømes fart, pronomen til å skape
samanheng og liknande

bruke bibliotek til å få ei viss oversikt over

bøker av forfattarar dei kjenner, og lese eit

tekstutval som kan levandegjere éin eller
fleire av dei

Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse

Lytte og tale

Elevane skal utvikle evna til å lytte aktivt,

og utvikle språket sitt gjennom å bruke det
i samtale, samarbeid, diskusjon og framfø

ring. Dei skal få røynsle i å tilpasse språket

etter situasjonen og formålet. Elevane skal

møte munnlege tekstar frå ulike kulturar og

erfare at det er mangfald og variasjon. Dei

skal oppleve drama og teater som uttrykks

form, og dei skal kunne bruke ulike medi
um i arbeid med framføringar.

Lese og skrive

Elevane skal utvikle varierte lesestrategiar

og kunne lese tekstar på bokmål og ny
norsk. Dei skal bli kjende med eit breitt utval

skjønnlitteratur og sakprosa, som kan gi

oppleving og stimulere leseglede, kunnskaps

tørst og spenningstrong, og kunne bruke
idear frå tekstar av ulike forfattarar i si eiga

skriving. Dei skal lese og samtale om eit breitt

utval tekstar, også elevtekstar, og lære å ut

nytte det ulike sjangrar byr på av ulike ut
trykksformer. Gjennom si eiga skriving skal



Ida Lorentzen: Rondo,

1983. Olje på lenet

dei kunne gi uttrykk for tankar, meiningar

og røynsler, og oppleve at dei får tilbake

melding på det dei vil formidle. Dei skal

kunne oppleve at skriving er med på å klar

gjere tankane, og vinne røynsle med arbei
det frå uklare idear til publisert tekst. Elev

ane skal ha kjennskap til skriftlege masse

medium og utvikle dugleik i å bruke elek
troniske medium.

Kunnskap om språk og kultur
Elevane skal ha ei viss forståing av den rol

la språk og tekst spelar i kulturtradisjonen
vår. Dei skal utforske korleis det munnlege

og skriftlege språket blir brukt og er opp

bygd, og slik lære nyttige omgrep for å snak

ke om språk. Dei skal utvikle forståing for

korleis vi bruker språket i meir offentlege
samanhengar. Elevane skal ha noko kjenn

skap til korleis munnleg og skriftleg språk
bruk skil seg frå kvarandre og lære noko om

verkemiddel og komposisjon i ulike munn

lege og skriftlege sjangrar. Dei skal kunne
bruke skulebiblioteket meir sjølvstendig og

skal ha noko kunnskap om korleis media
kan brukast til å samhandle med andre.

Hovudmoment for 5.-7. klasse

  5. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

- bruke rollespel og improvisasjon til å leve

seg inn i situasjonen til andre og prøve ut
korleis dei kan ordleggje seg, bruke drama

tiske arbeidsmåtar som agering og mime.
Utvikle språkleiken vidare, til dømes vitsar,
«tungekrøllarar» og liknande

- leggje fram eigne tankar, lærestoff og ny
hendestoff, slik at andre fattar interesse for

det som blir sagt

-lytte til høgtlesing og slik dele litterære
opplevingar, danse og syngje folkeviser

- samtale om eigne opplevingar av bilete og
estetiske sider ved bilete

- sjå og snakke om program på fjernsyn

- lage intervju, gjerne med opptak på band

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

- lese og oppleve nyare dikt. Formidle dikt

gjennom dramatisering og framføring. Skri
ve dikt og arbeide med verkemiddel som
verselinje, bilete, samanlikning og gjenta-

king

- lese korttekstar og barne- og ungdomsbø
ker av nyare forfattarar og ei eldre utan
landsk bok, til dømes Robinson Crusoe,

Huckleberry Finn eller Heidi. Finne ut kor

leis forfattarar skaper spenning, bruker hu

mor, skildrar personar og liknande. Bli kjen
de med nokre fleire norrøne mytar som til
dømes historia om Loke, Hel, Fenresulven

og Midgardsormen og Ragnarok

- bruke kjelder til å skaffe seg opplysningar
om ein nolevande forfattar og skrive ein

biografisk tekst

SIDE 121 NORSK



få røynsle i å skrive seg inn i eit emne. Ar
beide medvite med å tileigne seg innhaldet
i fagtekstar. Skrive sakprosatekstar om uli
ke emne, gjerne knytte til tverrfaglege opp
legg. Lære tekstbehandling i tilknyting til
skriving av eigne tekstar og øve på tastatur
bruk

bruke kunnskapen sin om tekst til å gi grunn
gitte tilbakemeldingar på tekstar undervegs
i skriveprosessen

arbeide med rettskriving ut frå individuel
le behov. Bruke ordliste

arbeide med tekst og bilete i biletbøker og
bli kjende med nokre biletbokkunstnarar

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane
observere og diskutere det talespråket og
kroppsspråket som blir brukt i ulike situa
sjonar som diskusjon, krangel, mobbing og
forsoning. Registrere korleis det språket vi
bruker, påverkar situasjonen

granske uttrykksmåtar, verkemiddel og struk
turar i dikt

utforske korleis vi kan variere språket gjen
nom ordval og syntaks, undersøkje nokre
trekk ved norsk setningsbygnad, saman
likne munnleg og skriftleg uttrykksmåte,
blant anna i intervju, og bli klar over kor
leis dei kan lese på ulike måtar for ulike
formål

undersøkje nokre særtrekk, til dømes tekst
binding og struktur, ved fagtekstar som dei
arbeider med

snakke om opphavet til folkeviser, om bru
ken av dei og om den rolla dei spela

vurdere innhald og form i fjernsynspro
gram, få noko kunnskap om mediet og ta
til å reflektere over det dei ser. Tileigne seg
kunnskap om å lese bilete

- hjelpe yngre elevar med å finne bøker i sku
lebiblioteket

  6. klasse

Lytte og tale
/ opplæringa skal elevane

- samtale om eldre barne- eller ungdomslit
teratur av forfattarar som til dømes Rasmus

Løland, Hans Aanrud og Dikken Zwilgmey
er, og studere person- og miljøskildring

- høyre eventyr, segner og ordtak frå andre
land og kulturar, mellom anna den samis
ke, og fortelje dei til yngre elevar

- forske ut lærestoff, til dømes kunnskap om
andre kulturar, gjennom dramafaglege ak
tivitetar, til dømes mime, kroppsrørsler og
rytme

- trekkje ut hovudpunkta i eit fagstoff og leg
gje det fram som foredrag eller utgreiing i
eller utanfor klassen

- lytte til dialektprøver og prøve å plassere dei
i ein landsdel. Arbeide med ordtak, faste
uttrykk og språklege bilete

- lytte til og sjølv lage eit «radioprogram», til
dømes høyrespel, intervju eller reportasje,
dramatisere ei forteljing og gjere opptak

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

- fordjupe seg i lesing av bøker, til dømes le
seprosjekt. Lese tekstar av nyare forfattarar
på bokmål og nynorsk, noko på dansk og
svensk. Bruke leselogg

-skrive forteljing, arbeide med til dømes
miljø- og personskildring, konflikt og løy
sing. Leggje vekt på ordval, nyansar og va
riasjon i språket. Samarbeide om å lage ma
nus til filmforteljingar

- skrive sakprosatekstar, gjerne knytte til ar
beidet i andre fag. Hente aktuell informa-
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sjon frå leksikon, oppslagsverk, fagbøker,

diagram og bilete. Arbeide med avsnitt og
rettskriving i eigne tekstar og få rettleiing
etter behov

lese aviser og sjå på stoffutval. Skrive ut og

redigere eit intervju. Lage ei avis som blir

publisert på skulen eller i lokalmiljøet, ar

beide med overskrifter, bilete og sideutlegg

ing, til dømes ved bruk av tekstbehandling.

Eksperimentere med å kombinere tekst og

bilete og med å integrere tekst og teikning
ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel.

få god røynsle med fasane i arbeidet med

tekst frå uklare idear til ferdig produkt. Gi

positiv og konstruktiv tilbakemelding

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane

samle, systematisere og arkivere vitsar, skrø

ner, historier og vandreforteljingar i lokal

miljøet. Arbeide med munnlege kulturtra

disjonar i nokre minoritetsspråk, mellom
anna det samiske

forske ut og diskutere komposisjon og ver

kemiddel i nokre munnlege sjangrar som
foredrag og intervju

diskutere kriterium for gode tilbakemeld

ingar på uferdige tekstar

undersøkje korleis illustrasjonar, figurar,

margtekst og liknande utdjupar innhaldet

i ein tekst. Sjå på korleis skrifttypar, skrift
storleik og sideutlegging blir brukte til å

utheve særleg viktige delar av teksten og
underordne andre delar, til dømes over

skrifter, ingress og fotnotar

utforske og diskutere korleis avsnitt funge
rer i skriftleg tekst. Arbeide med teiknsetj

ing, blant anna i forhold til skiljet mellom

heil- og leddsetningar. Undersøkje korleis

ulike ordklassar kan brukast til å uttrykkje
funksjonar som årsak/verknad og saman
likning/kontrast

- vurdere innhald og form i eit radioprogram

  7. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

- arbeide saman om faglege tema med vekt
på å lytte aktivt

- bruke og utvikle tekstkunnskapen sin i lit
terær samtale, med utgangspunkt i den opp

levinga eleven har av teksten

- bruke kropp og stemme i ulike spelsituasjo

nar og utforske og utvikle den personlege,

dramatiske uttrykksevna. Eksperimentere

med å framføre ein tekst på ulike måtar. Om
mogeleg bruke video som hjelpemiddel.

Spele kabaret, revy eller teater for andre, til

dømes foreldre, med noko sjølvlaga mate
riale

- få røynsle i å ta ordet i ei større forsamling

og slik oppdage at dei meistrar denne ut

fordringa. Summere opp ein diskusjon i
klassen. Presentere temaarbeid eller pro
sjektarbeid

- samle leikar og barnetradisjonar, lære enk
le samiske ord som til dømes å helse, tak

ke, og ha ansvaret for opplegg på barneste
get

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

lese ungdomsromanar for å oppdage og
oppleve, norske og omsette. Lese, samtale

om og framføre dikt og songar av forfatta
rar som til dømes Bjørnstjerne Bjørnson,

Ivar Aasen, Aasmund Olavsson Vinje og

Margrethe Munthe. Samtale om tekstar av
forfattarar som til dømes Per Sivle, Oskar

Braaten og Sigrid Undset og sjå på miljø,
menneskesyn, språk og liknande. Bli kjen
de med éin eller fleire lokale forfattarar

arbeide med sakprosatekstar, finne grunn
givingar og forklaringar i det dei les, og bru-
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ke det i si eiga skriving, til dømes i samband
med tema og prosjektarbeid. Gi kvarandre
tilbakemelding i arbeidet

skrive for mottakarar utanfor klasserom

met, arbeide grundig med ein tekst med
vekt både på det estetiske i si eiga språkfø
ring og med vekt på rettskriving og teikn
setjing

utvikle ei lett leseleg personleg handskrift
og prøve ut ulike typar prydskrift/kalligrafi.
Få noko røynsle med å bruke elektroniske
medium til å produsere og publisere tekstar

granske og vurdere verkemiddel i ulike re
klametekstar og eksperimentere med å la
ge reklame sjølv

gjere seg kjende i tilgjengelege offentle
ge bibliotek og søkje aktivt etter fag- og
skjønnlitterære bøker dei vil lese, og skrive
ei bokmelding om ei av dei

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane
finne ut noko om korleis språket varierer
over tid og etter stad, situasjon og deltaka
rar. Observere nokre særtrekk ved andre

dialektar, gruppespråk og språkbruken til
jenter og gutar. Finne ord av engelsk opp
hav i norsk og prøve å finne norske syno
nym

arbeide med ulike måtar for tekstbinding

studere særtrekk ved dramatiske sjangrar
dei arbeider med og drøfte kriterium for
framføring av dramatiske tekstar

diskutere kriterium for tilbakemelding på
tekstar og kriterium for godt samarbeid i
tema- og prosjektarbeid. Reflektere over si
eiga skriveutvikling i ulike sjangrar. Plukke
ut nokre tekstar dei er spesielt nøgde med,
og grunngi kvifor

- tileigne seg kunnskap om ein del av dei
forfattarane dei les tekstar av

- arbeide med ordklassane i tilknyting til teks
tar med vekt på den funksjonen dei har i
språket, og arbeide med setningslære

Mål for ungdomssteget, 8.-10. klasse

Lytte og tale
Elevane skal utvikle evna til å lytte, opple
ve, vurdere og gi relevant tilbakemelding,
lære å ta ansvar for si eiga utvikling og hjel
pe andre i deira utvikling. Dei skal kunne
delta i meiningssøkjande, utprøvande og
etterprøvande samtale, diskusjonar og mø
te, og slik kunne utvikle seg til aktive og
konstruktive samfunnsborgarar. Dei skal
oppleve scenekunst som uttrykk og drama
tisk metode og erfare at det skrivne ordet
blir levande gjennom dramatiske tekstar.
Elevane skal kunne uttrykkje seg i ulike
sjangrar, i ulike situasjonar og for ulike for
mål. Dei skal bruke munnlege medium ak
tivt og ha ei medviten holdning til innhald,
bruksmåtar og verkemiddel.

Lese og skrive
Elevane skal lære å lese kritisk og sjølvsten
dig, vidareutvikle evna til å oppleve dei es
tetiske sidene ved litteratur og erfare kor
leis litteratur formidlar livsrøynsle og kunn
skap, framtidsbilete og førestellingar som
kan kaste lys over deira eige liv og livet til
andre. Dei skal kunne lese og skrive på ny
norsk og bokmål for aktivt å kunne vere med
i ein nasjonal skriftkultur og erfare at lesing
og skriving utfyller kvarandre i fagleg arbeid
og i all skriveopplæring. Elevane skal kun
ne uttrykkje seg i ulike sjangrar og utvikle
ulike måtar å reflektere og kommunisere på
gjennom skrift. Dei skal lære å sjå at skri
ving er ein veg inn til forståing, oppleving
og samhandling med andre, kunne tolke og
vurdere innhaldet og verkemidla i tekstar i
ulike medium og sjølv bruke medium til å
formidle tekstar. Elevane skal kunne arbei
de aktivt med å utvikle ein tekst frå idé til
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ferdig produkt, og kunne gi og gjere seg

nytte av tilbakemeldingar undervegs i skri
veprosessen. Dei skal kunne vurdere sine

eigne tekstar og si eiga utvikling som skri
varar. Dei skal kunne søkje informasjon ved

hjelp av ulike tilgjengelege informasjons

kjelder som til dømes bibliotek, arkiv og

informasjonsteknologi, og lære å bruke kjel
dene kritisk og sjølvstendig i sitt eige arbeid.

Kunnskap om språk og kultur

Elevane skal kjenne hovudtrekka i norsk

språkhistorie og litteraturhistorie og vidare
utvikle forståinga si av den rolla språk og

tekst spelar i kultur og samfunn. Dei skal

vite noko om kva som påverkar språkbruk

over lengre tid, og utvikle ei medviten hold

ning til språkrøkt og språkutvikling. Dei
skal ha kjennskap til strukturen i det nors

ke språket, og til korleis det fungerer og blir

brukt, og vidareutvikle kjennskapen til og

forståinga for munnlege tradisjonar i sin
eigen og andre kulturar. Elevane skal ha

kunnskap om at munnlege og skriftlege

sjangrar er både innhald, form og bruk. Dei

skal ha innsikt i skriftleg samhandling og

kunne sjå samanhengen mellom skrivesi
tuasjon, tema, sjanger og mottakar. Dei skal

kjenne til ulike medium og korleis ulike

medium gjer det mogeleg å arbeide med og
formidle munnlege og skriftlege tekstar, og
dei skal kunne vurdere den innverknaden

media har på den enkelte og på samfunnet.

Hovudmoment for 8.-10. klasse

  8. klasse

Lytte og tale

I opplæringa skal elevane

bruke språket til utprøvande samtale, blant

anna om ansvar og fridom, ærlegdom og
svik, om konfliktar og om å vere sakleg og

usakleg. Arbeide med innlevande og kritisk
lytting, improvisasjon og rollespel

vere med i litterære samtalar med si eiga

oppleving av teksten som utgangspunkt

- leggje fram fagstoff i grupper eller i klassen,
gi og få konstruktiv tilbakemelding

- syngje og danse/dramatisere nokre folkevi
ser og dramatisere anna folkedikting

- få røynsle i å vere aktivt med i meir formelle

møte og diskusjonar, bli kjende med om

grepa innlegg og replikk, ta notat og lage
referat frå diskusjonar

- diskutere innhaldet og verkemiddel i ung

doms- og underhaldningsprogram i radio
og fjernsyn

-arbeide med intervjuteknikk, registrere

kroppsspråk, stemningar og liknande, og
leggje til rette materialet til skriftleg tekst

- dikte fantastiske forteljingar og prøve ut
ulike personlege forteljemåtar

- få noko røynsle i å lytte til svensk og dansk
språk

Lese og skrive

I opplæringa skal elevane

- fordjupe seg i lesing over tid, til dømes le
seprosjekt. Lese bøker og korttekstar som

blant anna tek opp tema dei unge er opp

tekne av, og som kan vere viktige for iden
titetsutviklinga deira

- lese eit utval omsette eddadikt og utdrag av

sagalitteraturen. Lese tekstar av forfattarar

som til dømes Petter Dass, Ludvig Holberg,
Johan Herman Wessel. Arbeide med even

tyr innsamla av Asbjørnsen og Moe, nokre

segner, eventuelt eventyr og segner med
lokal tilknyting, mellom anna samiske seg
ner av til dømes Just Quigstad

-lese noveller av forfattarar som til dø

mes Johan Borgen, Torborg Nedreaas, Tar

jei Vesaas og eit utval tekstar med vekt på

spenning og fantasi, der svenske, danske og
omsette tekstar, mellom anna samiske, skal

vere representerte. Skrive forteljingar og no-
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veller, også med utgangspunkt i eiga røyn

sle og eigne opplevingar, og arbeide med lit
terære verkemiddel

dig med å tileigne seg korrekt ortografi i ho
vudmålet

- vidareutvikle handskrifta si mot ei person
leg og formålstenleg skrift som er god å le-- arbeide med teikneseriar, vurdere tekst og

bilete, også med vekt på det estetiske, lage

teikneseriar sjølv og prøve ut noko av kunn
skapen sin om sjangeren. Arbeide med bilet-

se

- lære litteratursøking, omskriving og redige
ring av tekst, til dømes ved bruk av infor

masjonsteknologi. Kunne få ta ansvaret for
variert bruk av skulebiblioteket

bøker, kunstbilete og plakatar

- skrive utgreiingar, debattinnlegg og artiklar
til ulike mottakarar. Vere aktivt med i å

finne skrivetema som engasjerer. Oppleve

at lesing og skriving utfyller kvarandre og

så i fagleg arbeid, og erfare verdien av idé
myldring, stikkord, tankekart, spørsmål og

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane

-arbeide med den nasjonale skriftkulturen

fram til rundt 1850 og få innsikt i utvik

linga av språk og skrift gjennom å arbeide

med tekstar frå denne perioden. Sjå littera

tur, litteraturhistorie og språkhistorie i sa

manheng og setje litteratur og forfattarar
inn på ei tidslinje

liknande

- vidareutvikle evna til å vurdere sine eigne

tekstar og til å gi tekstspesifikk og konstruk

tiv tilbakemelding. Drøfte vurderingskrite

rium. Ta vare på eigne tekstar for å kunne

dokumentere og vurdere si eiga skriftspråks
utvikling, og bruke logg til refleksjon og

- finne ut noko om korleis talemålet i Noreg

har endra seg og kva som har påverka tale

målsutviklinga. Bli kjende med språkarbei

da til Ivar Aasen og Knud Knudsen og ut
viklinga av nynorsk og bokmål

kommunikasjon

Ludvig Eikaas:
EikAasen, 1996

-studere sjangertrekk i dei episke tekstane

dei arbeider med. Undersøkje variasjonen

i ein episk sjanger, drøfte kva som kjenne

teiknar ein god sakprosatekst, og også vur

dere dei estetiske sidene. Granske språket
vi bruker når vi skriv eit intervju, til dømes

direkte og indirekte tale, verbtider og verb

bruk og måtar å flette inn personskildring
på

- granske setningsstruktur og former for tekst

binding på ulike tekstnivå, også i elevteks
tar, eksperimentere med å kombinere enk
le setningar til samansette

- arbeide med å bli medvitne om si eiga munn

lege språkutvikling, skaffe seg opplysning

om si eiga munnlege språkutvikling og sjå
ho i samanheng med kunnskap om språk
utvikling hjå barn

-byrje å bruke sidemål som arbeidsspråk,
arbeide med teiknsetjing og arbeide grun-
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  9. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane

- ta opp dagsaktuelle spørsmål og andre te
ma dei er opptekne av, til kritisk og etter

prøvande samtale. Utvikle ein idé, grunn
gi, tale for og forsvare eit standpunkt

- tileigne seg litterært stoff og fagstoff gjen

nom dramatisering og framføring, arbeide

med ulike måtar å framføre lyrikk på

- framføre viser, songar, rocketekstar og sam
tale om innhald og språk

- vurdere etiske og estetiske sider ved utval

og fokus i musikkvideoar og ungdomspro
gram på fjernsyn

- tileigne seg litterært stoff og fagstoff gjen
nom dramatisering og anna scenisk fram

føring, presentere prosjektarbeid og bli med

vitne om kva framføringa har å seie for
oppleving og forståing

-studere debattprogram på fjernsyn med

vekt på om dei er saklege eller usaklege

Lese og skrive

I opplæringa skal elevane
- lese ein roman frå eit europeisk land

-fordjupe seg i nasjonalromantikken, sjå

korleis han voks fram i litteratur, språk,
musikk og biletkunst

lese eit utval tekstar av forfattarar som til

dømes Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørn
son, Jonas Lie, Alexander Kielland og Ama

lie Skram og få eit visst bilete av tida dei
levde i og kva dei var opptekne av

arbeide med eit utval lyrikk av forfattarar

som til dømes Henrik Wergeland, Johan

Sebastian Welhaven, Arne Garborg, Sigbjørn

Obstfelder, Arnulf Øverland, Nordahl Grieg,
Tor Jonsson, Jakob Sande, Inger Hagerup,
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Olav H. Hauge, Rolf Jacobsen, Halldis Mo

ren Vesaas og nyare forfattarar, og skrive
eigne dikt

arbeide med eit utval humoristisk litteratur

frå nyare og eldre tid, norsk og omsett. Eks

perimentere med humor og ironi i si eiga
skriving

-undersøkje verdiar, tenkjemåtar og livsfø

restellingar i den samiske kulturen gjen
nom å lese eit utval moderne samisk litte

ratur, dikt, forteljingar og noveller

- lese og arbeide med argumenterande teks

tar, prøve ut struktureringsmåtar, spesifise
ring, generalisering og eksperimentere med
verkemiddel

- lese essay og skrive essayliknande tekstar

- bruke sidemål som arbeidsspråk for skrift
leg arbeid i periodar

- studere reklame og lære om funksjon og

verkemiddel, og lage reklame der dei tek i
bruk bilete og tekst

- bruke datanett til kontakt med elevar i and

re nordiske land, vere med i diskusjons

grupper. Gjere seg nytte av informasjons

søking, systematisering og lagring av inn
henta materiale

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringa skal elevane

- finne ut noko om utviklinga av språk og
skrift i tekstar. Arbeide med litteratur, litte

raturhistorie og språkhistorie i samanheng
og setje forfattarar dei arbeider med, inn på

ei tidslinje. Samtale om samanhengen mel

lom litteratur og sosial og politisk historie

for å forstå korleis dikting, språk og sam
funnssituasjon kan påverke kvarandre

- arbeide med nokre sentrale trekk ved sak

prosa, til dømes underbygging, om tekstane

er saklege, kva dei legg vekt på og omgreps-



bruk. Få røynsle med arbeidsgangen i eit
prosjektarbeid

arbeide med nokre trekk ved lyrikk som til
dømes språklege bilete, assosiasjonsrikdom,
mangfald i tyding og andre verkemiddel, og
samtale om kva som gir oss estetisk opple
ving når vi les skjønnlitteratur

lese nokre døme på talar av nordmenn og
utlendingar, til dømes Håkon 7., Fridjtof
Nansen, Abraham Lincoln, Winston Chur
chill og Martin Luther King, drøfte bruk av
verkemiddel og lære noko om retorikk

arbeide med formverket i sidemålet i tilkny
ting til tekstar

oppsummere og samle det viktigaste av det
klassen har funne ut om skriftleg samhand
ling

  10. klasse

Lytte og tale
I opplæringa skal elevane
samtale om framtida, sjå tilbake og reflek
tere, til dømes i tale eller kåseri og samar
beide om å finne fram til meining og kon
klusjon i vanskeleg fagstoff

vere aktivt med i reflekterande samtale om

til dømes innhald, struktur og verkemiddel
i litterære tekstar

presentere eit prosjektarbeid, gjerne for ei
aldersblanda mottakargruppe, og drøfte
krav til munnleg framføring

oppleve teaterframsyningar, eventuelt vi
deoopptak, drøfte innhald og framføring.
Spele teater og framføre/dramatisere/spele
dramatiske tekstar av skodespelforfattarar
eller tekstar dei sjølv har laga. Forme ut
roller og replikkar, arbeide med stemme
bruk, pausar og kroppsspråk. Få røynsle
med reelle og imaginære rekvisittar
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- sjå film og diskutere innhald og filmatiske
verkemiddel

Lese og skrive
I opplæringa skal elevane

- lese nye bøker etter eige val. Skrive vurde
ringar eller tilrådingar for jamaldringar

- lese eit utval tekstar av forfattarar som til

dømes Knut Hamsun, Sigrid Undset, Olav
Duun, Cora Sandel og nyare norske forfat
tarar, og få innblikk i ulike menneskelag
nader, arbeide fagleg med dramatiske teks
tar av mellom andre Henrik Ibsen og ny
are forfattarar, presentere stoffet i eit stør
re skriftleg arbeid, til dømes som tema- el
ler prosjektoppgåve. Bruke røynsla frå ar
beidet sitt med skjønnlitterære tekstar i ei
ga utprøvande skriving

- lese og samtale om omsette tekstar frå and
re kulturar, vere med i og lytte til framfø
ringar og få innblikk i livsrøynsler og for
ståing for normer og verdiar i kulturen til
andre land. Møte skriftkultur i innvandrar

språk eller i minoritetsspråk, mellom anna
det samiske

- skrive informative og argumenterande teks
tar, få noko røynsle med å skrive til dømes
søknader, formelle brev og andre sjangrar
dei har bruk for, samarbeide om å lage pro
sjektplanar, føre dagbok i samband med
eit prosjektarbeid og skrive vurderingar
av arbeidsgang, produkt og læringsutbyte.
Samarbeide om rettleiingsarbeid på alders
blanda skrivedagar

- arbeide med god språkføring og formell
dugleik i bokmål og nynorsk knytt til arbei
det med eigne tekstar

- lese og vurdere tekstar og bilete i ulike ty
par propaganda, studere kunstbilete og skri
ve tekstar

- bli kjende med eit utval norske aviser, ar
beide med nokre avissjangrar, studere uli-



ke tekstar i nokre aviser over eit visst tids

rom. Lage avis, gjerne med ein eigen profil

Kunnskap om språk og kultur

I opplæringa skal elevane

- arbeide med norsk språk- og litteraturhis

torie frå 1850 til i dag, og ordne kunnska

pen sin om sentrale norske forfattarar i pe
rioden. Fordjupe seg i nokre forfattarar, kva

dei var opptekne av, og korleis dei skreiv.
Lese om livet deira og lage seg eit bilete av
forfattarane og samtida

- arbeide med litteratur, litteraturhistorie og

språkhistorie i samanheng og i tilknyting
til tekstar dei les

- granske skrifta i tidlegare tider og i andre
kulturar, blant anna runer, latinsk skrift og
gotisk skrift, og arbeide med skriftprøver

- granske rolla til den munnlege forteljinga
i vår kultur og i andre kulturar, granske no
kre språklege stilarter

- undersøkje språkleg variasjon i Noreg, som

til dømes dialektar og sosiolektar, og drøf
te den språkpolitiske situasjonen. Studere

korleis språk endrar seg, sjå på lånord og ny

ord, internasjonalisering og påverknad frå
andre språk, og finne døme på utanlands
ke ord og uttrykksmåtar

- samle, arbeide med og vurdere eigne teks
tar frå ungdomssteget for å få innsikt i si ei
ga skriftspråksutvikling og tekstutvikling

- arbeide med dramatiske sjangrar, verkemid

del i dramatiske tekstar, framsyningar og te
ater. Få noko kjennskap til teaterhistorie,

vurdere verkemiddel i film, forteljemåte,

samspel mellom bilete, tale og lyd, og sam
anlikne bok og film

få røynsle i å arbeide ut kriterium for å vur

dere tema- og prosjektarbeid eller prosjekt
oppgåver

- granske nokre språklege stilarter

- studere språk, sjanger, vinkling, stoffutval
og presentasjonsform i norske aviser

- arbeide med hovudtrekka i norsk gramma
tikk. Bruke ordlister, oppslagsverk og annan
referanselitteratur
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TEGNSPRÅK

SOM FØRSTESPRÅK



Terje Ressell: Søsken, 1990. Koldnålsradering





INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Norsk tegnspråk er det grunnleggende kunnskaps-, redskaps- og
holdningsfaget for elever med norsk tegnspråk som førstespråk. Fa
get skal sammen med norskfaget legge grunnlaget for elevenes funk
sjonelle tospråklighet. Det betyr at elevene skal kunne begge språk
så godt at de ikke bare kan fungere ut fra sine forutsetninger, men at
de også kan benytte begge språk som redskap for læring. Norsk tegn
språk er en viktig forutsetning for at elevene kan få en optimal ut
vikling både personlig, sosialt og kognitivt. Undervisningen i andre
fag skal skje på tegnspråk, og det må sikres at elevene gjennom sitt
førstespråk gis forutsetninger for å lære og utvikle begreper som bru
kes i undervisningen i ulike fag. Faget må derfor ha en sentral plass
gjennom hele skolegangen.

Faget norsk tegnspråk skal gi elevene gleden av å bruke språket
i kommunikasjon med andre, i lek og som redskap for å lære, og det
skal bidra med opplevelser som stimulerer til språkglede og kreativi
tet og styrke identitetsfølelsen. Faget skal gi elevene en kompetanse
i språket som bidrar til å sikre elevene et funksjonelt nivå i språket
etter fullført grunnskoleløp. Faget er en viktig forutsetning for en
allsidig utvikling og for en funksjonell tospråklighet i tegnspråk og
norsk.

Videre skal tegnspråkfaget sammen med de andre fagene sikre
elevenes kompetanse i det voksne liv i døvesamfunnet og i resten
av det norske samfunnet.

Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk utviklet i døvemil
jøet i Norge. Det er ikke internasjonalt. Språket betegnes som visu
elt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd.
Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bevegelser av hen
der, øyne, ansikt, øyenbryn, munn, hode og kropp. Norsk tegnspråk
har geografiske og sosiale varianter.

Norsk tegnspråk er forskjellig fra norsk skriftspråk og talespråk i
sin oppbygning. Fordi det er grunnleggende forskjeller mellom dis
se to språkene, er det ikke mulig å uttrykke seg på tegnspråk og norsk
samtidig. Det finnes blandingsformer som i varierende grad «låner»
fra de to språkene. Disse blandingsformene er utelukkende kommu
nikasjonssystemer og ikke noe språk.

Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk i Norge. Det skiller seg ut
fra andre minoritetsspråk på ett vesentlig punkt. De fleste som har
tegnspråk som førstespråk, har foreldre som ikke har språket som
førstespråk. Tegnspråk er det eneste språket som kan tilegnes natur
lig av personer som ikke oppfatter tale og lyd gjennom hørselen.
Derfor betraktes det som døves førstespråk, siden det er det språket
en primært blir sosialisert til og på. Norsk tegnspråk kan derfor også
være førstespråket til hørende barn av døve foreldre.
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Barn som begynner på skolen, er en svært sammensatt gruppe

med hensyn til bakgrunnserfaringer og ferdigheter i tegnspråk. Den
pedagogiske tilretteleggingen av opplæringen i barnets språk kan av
den grunn variere.

Liv Mildrid Gjernes:

Din vind i lauvet,

1987. Skap i malt furu

Arbeidsmåter i faget

I faget tegnspråk kan elevene få anledning til å bruke språket i sam

menhenger der mange sanser stimuleres og utfordres. Elevene kan
bruke sin fantasi og utvikle sin kritiske sans og vurderingsevne.

Ettersom tegnspråk er både et redskapsfag og et fag som skal gi

elevene kunnskaper og holdninger, er avlesnings- og opplevelsesas

pektet sentralt. Elevene må være i aktiv kommunikativ samhandling

med andre. Det forutsetter aktiv dialog med andre tegnbrukere, men
også bruk av video som sender og mottaker.

Ettersom tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk, er levende språk

situasjoner og bildebærende medier det som best egner seg i lærings
situasjoner basert på tegnspråk. Mye av elevenes arbeid med tekster
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på tegnspråk vil foregå for eksempel ved hjelp av video. Det er der

for viktig at elevene tidlig lærer å betjene slike hjelpemidler. Elevene

bør ha mulighet til å ta kontakt med skoler og miljøer andre steder i

Norge og i andre land. Skoledatanett kan være et hjelpemiddel til
dette.

Det er sammenheng mellom de forskjellige hovedmomentene

som naturlig kan gå inn i en og samme leksjon. Ulik betoning av

hovedmomentene vil være nødvendig etter fordypningsgrad og et
ter elevens evner og forutsetninger i tegnspråk. Ulike dramaaktivite

ter vil ha en sentral plass i arbeidet med faget for å levendegjøre språ
ket i ulike sammenhenger og til ulike formål.

Arbeidet med tegnspråk på småskoletrinnet vil ha preg av lek,
utforskning og aktiv samhandling med andre tegnbrukere, hvor læ

restoffet er hentet fra flere fagområder. Det er vesentlig for eleven på
dette trinnet å erfare å bli forstått og selv oppfatte andre.

På mellomtrinnet legges det vekt på å knytte teori til praktiske
aktiviteter og oppgaver, og på at eleven blir bevisst om seg selv som
døv.

På ungdomstrinnet er det viktig å skape sammenhenger mellom
ulike temaområder i faget, slik at elevene får mulighet til å forstå

helheten i språket sitt og kan uttrykke seg sikkert og variert i ulike
sammenhenger.

Læreplanen i tegnspråk må ses i nær sammenheng med lære
planen i norsk for døve, og mye av opplæringen forutsetter et tverr

faglig samarbeid. Perspektivet om funksjonell tospråklighet er et
nødvendig grunnlag i det praktiske arbeidet med faget.



FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

Opplæringen i faget har som mål

• at elevene utvikler gode kunnskaper om og
gode ferdigheter i norsk tegnspråk, slik at
de kan oppfatte andre, oppleve, vurdere og
uttrykke seg sikkert og variert i ulike situa
sjoner og for ulike formål

• å stimulere elevenes evne til å bruke språ
ket aktivt, søkende, skapende og samhand
lende med andre

• å opparbeide ferdigheter om tegnspråkets
oppbygning og bruk og utvikle elevenes
identitet og rolle som aktive samfunnsbor
gere i døvesamfunnet og i resten av det
norske samfunnet og gi elevene forståelse
for historiske, sosiale og kulturelle sammen
henger

• å gi elevene begreper i andre fag, og dermed
legge grunnlaget for funksjonell tospråklig
het

Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

Muntlig samhandling
Elevene skal hver skoledag erfare at de får
uttrykt noe som både barn og voksne lyt
ter til og svarer på. Elevene skal få øvelse i
å bruke tegnspråk i forskjellige situasjoner
og til ulike formål. Tegnspråkvariasjoner av
mange slag skal gi dem mulighet til å lyt
te, oppleve, formidle og framføre. Lek, eks
perimentering og utforsking av tegnspråket
skal gi elevene kunnskaper om og ferdighe
ter i språket sitt og stimulere elevenes språk
lige selvtillit.

Språk- og kulturkunnskap
Elevene skal bli kjent med grunnleggende
trekk ved norsk tegnspråk med hovedvekt
på den lokale dialekten. De skal oppdage at
tegnspråk og norsk er to ulike språk. De skal
lære å bruke tegnspråket og erfare at de selv
har bruk for tegnspråket i samhandling
med andre. Elevene skal utvikle sin kultu

relle identitet og bli kjent med ulike kultu
relle uttrykksformer.

Litteratur og tekstskaping
Elevene skal lære å avlese og møte andre
gjennom tegnspråktekster, dramatiseringer
og bilder som kan gi opplevelse, innsikt og
inspirasjon til egen tekstskaping.

Hovedmomenter for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskolen

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene
utfolde seg gjennom allsidig lek og ulike
former for spill hvor språket brukes aktivt

- søke opplevelser og gjøre erfaringer uten
for skolen, og samtale om dem og drama-
tisere dem



bli sett og bli lyttet til i faste fortellerstun- - oppdage de lokale tilbudene for døve, f eks

der, og få trening i å gjengi i sammenheng, døveforening, ungdomsklubb, døveidretts-

utvikle begynnende begrepsforståelse gjen
nom lek som grunnlag for begrepsutvikling
i andre fag

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

leke og eksperimentere med grunnelemen

ter i språket, oppdage og erfare hvordan
kombinasjonen av manuelle og ikke-manu
elle elementer utgjør et tegn

bli kjent med regler for turtaking

dramatisere og utforske grensene mellom

pantomime, mime og tegnspråk

bli kjent med hva tekster og symboler, f eks

skilter, betyr på norsk, og oppdage at tegn
språk kan oversettes til norsk

leke med og oppdage talltegnene og bli

kjent med ulike måter å angi tall på, f eks
klokkeslett, dag, uke, måned, år og alder, og
bli kjent med tidstegn

leke med og møte tohåndsalfabetet og en
håndsalfabetet
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- møte og oppleve et variert utvalg av tekster

der både jenter og gutter spiller viktige rol

ler, og avlese noen tekster av forfattere som

for eksempel Alf Prøysen, André Bjerke og
Inger Hagerup

  2. klasse

Muntlig samhandling

I opplæringen skal elevene
- få utforske og erfare gjennom lek

- eksperimentere med tegn- og håndformer

- daglig få møte eventyr og andre tekster

gjennom fortellere og video, f eks Asbjørn

sen og Moe, samiske eventyr, eventyr fra
minoritetskulturer, Brødrene Grimm, for

tellinger av Nordahl Rolfsen og Astrid Lind
gren

- lytte til noen norrøne myter, bl a om Tor
med hammeren, Odin og Valhall

- framføre enkle rollespill/dramatiseringer i
klassen, for andre elever eller for foreldre

greie ut, forklare og beskrive forening og døvemenighet

trene på å vente på tur, ta ordet og gi det - arbeide med sin kulturelle identitet og si-

fra seg i større grupper, delta i møter og ne holdninger med vekt på temaer, f eks

utføre beskjeder «jeg og min familie» og «jeg og mine ven-
ner»

oppdage og bli kjent med regler for samta-

leregulering, f eks hvordan en begynner, Litteratur og tekstskaping

fortsetter og avslutter en samtale på tegn- I opplæringen skal elevene

språk - få høre fortellinger hver dag og eksperimen-

tere med å lage små fortellinger selv

leke med tegn- og håndformer
- få trening i å avlese orginale tegnspråkteks-

lytte til eventyr, fabler og andre fortelling- ter

er

- møte noen norrøne fortellinger, fabler og

dramatisere fortellinger og eventyr gjen- myter, f eks historien om Balders død og
nom lek Idunns epler



Blant venner, 1983
Akvarell på papir

- framføre egne og andres tekster

- spørre og samtale om det de undrer seg
over, er redde for eller gleder seg over

- fortelle hverandre om det de er opptatt av,
og få og gi positiv tilbakemelding

- delta i samtaler og gi uttrykk for egne me
ninger, oppmuntres til å spørre om det de
ikke forstår eller undrer seg over, og motta
og videreformidle beskjeder

- se og snakke om film

- leke med og bli kjent med ulike måter å
angi tall på, f eks klokkeslett, dag, uke, må
ned, år, alder, og lære bruken av tidstegn

- trene på å bruke og avlese tohåndsalfabe
tet og enhåndsalfabetet

- oppdage og se likheter mellom og forskjel
ler på bokstavenes håndform og skriftbil
de

- få en første innføring i tegnklasser ved å se
på for eksempel den funksjon adjektiv, sub
stantiv og verb har i språket

- arbeide med begreper i andre fag på trin- - arbeide med enkle utsagn, ja/nei-spørsmål
net og hv-spørsmål, kommandoer og nektelser

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

-videreføre språkleken, eksperimentere og
lage nye tegn

- leke tospråklige spørreleker og oppdage lik
heter og forskjeller mellom språkene

- lære regler for turtaking
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- møte aspektbøyning, f eks oppdage hvor
dan noen tegn skifter tempo for å vise hand
lingens art

- oppdage og lære hvordan modifikasjon skjer

- undersøke hvordan vi uttrykker spørsmål
og forundring

- utforske tegnrommet og dets referansepunk
ter og oppdage hvordan enkel lokalisasjon
foregår

-bli kjent med hvordan en døvetolk kan
brukes

- utforske sin skoles historie

- arbeide med temaer for å kunne utvikle sin

personlige, språklige og kulturelle identitet,
f eks «jeg og mine skolekamerater», «jeg og
mine språk, du og dine språk» og «hvordan
kommunisere i ulike situasjoner»

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

- oppleve tegnspråkfortellinger og barnelit
teratur på video/multimedier med roller
som jenter og gutter kan identifisere seg
med, av forfattere som for eksempel Thor-



bjørn Egner, Astrid Lindgren, Anne-Cath.
Vestly

skape tegnspråktekster, f eks meldinger/
beskjeder og fortellinger

samtale om forskjeller i sjangrer som de

arbeider med, og lære noe om det sørgeli

ge og det morsomme i sjangrer

bli kjent med enkle regler for tekstoppbyg

ning, f eks hvordan en kan strukturere i
forhold til tid, sted, person og hendelse

  3. klasse

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene

lytte til sagn, norrøne myter, legender og
andre fortellinger

lytte til utdrag av tidligere tiders barnelit
teratur og samtale om tekstene de møter

lytte konsentrert til hverandre, følge opp

med spørsmål og gjengi hovedsaken i noe
de har lest eller oppfattet

bli kjent med og erfare regler for samtalere
gulering, slik at de kan delta i samtaler og

gruppediskusjoner

få øvelse i å formulere egne synspunkter,

uttrykke enighet/uenighet med andre og
toleranse for andres syn

fortelle og framføre tekster de har laget selv,
f eks delta i skuespill, lage replikker og del
ta i framføringer

få øvelse i å eksperimentere med forskjelli
ge medier i framføring og kommunikasjon

arbeide med begreper knyttet til andre fag
på trinnet

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- eksperimentere med og vise hvordan kom

binasjonen av manuelle og ikke-manuelle

elementer utgjør et tegn, videreføre språk
leken, eksperimentere og sette sammen teg
nene til setninger

- oppleve samspillet mellom tegnproduksjon

og avlesning, lære hvordan ikke-manuelle
markører og kroppsspråk har betydning for

det som blir sagt eller framført

- leke med ikke-manuelle komponenter og
de funksjoner som de har i språket

undersøke eget språk og sammenlikne det
med foreldrenes språk

utforske likheter og ulikheter mellom tegn
språk og skriftspråk

undersøke betydningen av og opprinnelsen

til eget og andres tegnnavn

bli kjent med tegnrommet og med hvordan

enkel lokalisasjon skjer, f eks peking, rolle
bytte og «scener»

oppdage fra fortellinger av eldre døve hvor
dan språket var før

bli kjent med tegnklassene og de funksjo

nene de har i språket, og arbeide med for

tellesetninger og manuelle og ikke-manu
elle elementer for å markere avslutning,

utrop og spørsmål

arbeide med og erfare aspektbøyning og
modifikasjon

oppdage gjennom eventyr og fortellinger at
de nordiske tegnspråkene er forskjellige

utforske hvordan døve elever i de andre
nordiske land har det
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- arbeide med temaer som for eksempel «å
leve som døvt barn» og «døve/hørende -
likheter og forskjeller»

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

- få erfaring med bruk av videogrammer i
forhold til kunnskap om mottakerbevisst
het og samspill mellom avlesning og tegn
språkproduksjon

- arbeide med enkle regler for tekstoppbyg
ning, f eks strukturer i forhold til tid, sted,
person og hendelse

- få erfaring med tegnspråkpoesi, møte eldre
litteratur, bl a folkeeventyr, fabler og nor
røne myter, f eks historien om Ask og Emb
la og om ragnarok

møte og avlese døve fortellere og deres ver
ker

ha kontakt med elever ved andre skoler

gjennom for eksempel videobrev og få er
faring med å kommunisere via video og/
eller multimedier

  4. klasse

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene
arbeide med tekster som tar opp konflikter
de kan kjenne seg igjen i, og utforske venn
skap og uvennskap, rettferdighet og urett
ferdighet, krangel og forsoning gjennom
diskusjon, improvisasjon og rollespill

- øve seg i å framføre enkle taler og legge
fram fagstoff i klassen

- se film og samtale om innholdet

- arbeide med begreper og begrepsforståelse
i andre fag på trinnet

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- snakke om hva vi kan bruke språket til, og
om hvor forskjellig språk kan være

- arbeide med og beskrive hvordan deres eget
språk har utviklet seg fra de var små

- samtale om hvordan de uttrykker spørsmål
og forundring

- undersøke hva vi bruker ulike ytringer og
tegn til, f eks spørresetninger, fortellesetn
inger, tegnklasser

- bli kjent med lokalisasjonssystemer og bru
ken av systemenes referansepunkter

- lære mer om manuelle og ikke-manuelle
komponenter og om tegnklasser og hvilke
funksjoner de har i språket

- lære hvilke karakteristiske trekk som finnes

i tegnspråk: enhåndstegn, tohåndstegn med
enkel eller dobbel artikulator

- videreutvikle aspektbøyning, f eks oppda
ge hvordan noen tegn skifter tempo for å
vise handlingens art, og modifikasjon

planlegge og gjennomføre samtaler og grup- - lære mer om tegnklassene og om bruk av
pediskusjoner i samsvar med reglene for synsvinkel og tegnklassenes funksjon i ar
samtaleregulering beid med tekster for å få fram fart

møte og fortelle eventyr, fabler, myter og - arbeide med å skape sammenheng og flyt i
sagn, også fra fjerne himmelstrøk språket

gjengi og lage dramatiseringer av fortellin
ger og formidle dem via video

oppdage at de kan gjøre grammatiske sam
menlikninger mellom tegnspråk og norsk,
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Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasseog oppleve at ting kan uttrykkes like bra på
to språk

bli lest for av eldre døve

arbeide med temaer som for eksempel «jeg

og samfunnet rundt meg» og «hvordan be
vege seg mellom ulike samfunn»

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene
utforske regler for oppbygning av ulike tekst

typer, f eks melding/beskjed, fortelling, dra
matisering, poesi og diskusjon

lage sakpregede tekster om ting de er opp
tatt av, og arbeide med oppbygningen av

en tekst, f eks begynnelse, utvikling og slutt,

og tekstbindingsmidler, f eks avsnittsgren
ser

møte nyere norsk og oversatt litteratur på

tegnspråk, møte fantastisk litteratur og opp
muntres til å ta i bruk fantastiske elemen

ter i egen tekstskaping

arbeide med å analysere innholdet i ulike
tekster

bli kjent med døve fortellere og deres verk

møte tekster av forfattere som blant andre

Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørn
son

arbeide med kunsteventyr, både som avles

ning og ved å skape selv, f eks H.C. Ander
sen og Barbra Ring. Arbeide med sjanger
trekk i eventyr

arbeide med synsvinkel og effekt

utveksle videobrev med døve elever fra uli

ke skoler i Norge

Muntlig samhandling
Elevene skal ved å bruke språket få mulig

het til å løse problemer og dele opplevel

ser, gleder, sorger, erfaringer og kunnskaper
med hverandre. Elevene skal utvikle evnen

til å lytte aktivt og til å utvikle språket sitt

gjennom å bruke det i samtale, diskusjon

og framføring. Elevene skal, med sine kunn

skaper om og ferdigheter i tegnspråket bruke
det i ulike situasjoner og til ulike formål. De

skal møte muntlige tekster fra ulike kultu

rer og erfare mangfold og variasjon. De skal

oppleve drama og teater som uttrykksform

og kunne bruke medier i arbeid med fram
føringer.

Språk- og kulturkunnskap
Elevene skal ha en viss forståelse av den rollen

språk og tekst spiller i vår kulturtradisjon.
De skal utforske oppbygningen og bruken

av språket og slik lære nyttige begreper for
å snakke om språk. De skal utvikle forstå
else for hvordan vi bruker språket i offent

lig sammenheng. Elevene skal ha noe kjenn

skap til hvordan tegnspråk og skriftlig norsk

skiller seg fra hverandre, og de skal lære noe
om virkemidler og komposisjon i tegnspråk

som muntlig form og i forhold til norsk som

skriftlig form. Elevene skal videreutvikle sin

språklige og kulturelle identitet og bli kjent
med forholdene til døve i andre nordiske
land.

Litteratur og tekstskaping
Elevene skal bli kjent med et bredt utvalg

skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk,
som både kan gi opplevelse, kunnskap og

stimulere leseferdigheter og leseglede på
norsk. De skal lære noe om virkemidler og

komposisjon i ulike sjangrer. Elevene skal
ha noe kunnskap om hvilke muligheter

forskjellige visuelle medier gir til å sam
handle og kommunisere med andre.
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Hovedmomenter for 5.-7. klasse

  5. klasse

Muntlig samhandling

I opplæringen skal elevene

- legge fram egne tanker og lærestoff og ny
hetsstoff slik at andre kan fatte interesse for

det som blir sagt

- bruke rollespill og improvisasjon til å leve

seg inn i andres situasjon, prøve ut hvor
dan de kan ordlegge seg, bruke dramatiske

arbeidsmåter, f eks agering og mime, og få

mulighet til å utvikle respekt for språklige
ulikheter

- videreutvikle språkleken, f eks gjennom
vitser og gåter

- observere og vurdere det muntlige språket

som brukes i deres nære omgivelser, og de

skal få øvelse i å beskrive hva slags språk

som blir brukt ved for eksempel mobbing,

krangling og forsoning, bl a kroppsspråk

- bli kjent med og erfare hvordan likheter og

forskjeller i en samtale reguleres på tegn
språk, og vinne erfaring om hvordan det

skjer på talt norsk, f eks gjennom setnings
melodi, pauser og kroppsspråk

- samtale om eldre barne- og ungdomslitte
ratur og studere person- og miljøskildring

dikte fortellinger og gjengi fortellinger og
utvikle et bevisst forhold til mottakeren

samtale om egne opplevelser av bilder, se

og snakke om programmer på TV

gjøre intervjuer, gjerne på video

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- arbeide med regler og normer i tegnspråket
parallelt med norsk for døve, slik at de kan

uttrykke seg sikkert og variert i ulike situa

sjoner med riktige og varierte tegn og ut
trykksmåter

- utforske særtrekk ved bruk av tegnspråket

i mer offentlig sammenheng, f eks blikk

kontakt, gester og kroppsspråk

- arbeide med ulike tekster og se hvordan

tegnspråket er blitt til, fra utviklingen fra

ikoniske tegn, hjemmelagede tegn og til de

tegn som brukes i dag

- analysere hva som er karakteristiske tegn i

språket: enhåndstegn, tohåndstegn med
enkel eller dobbel artikulator

- møte og arbeide med alle de norske hånd
alfabetene, bl a det samiske håndalfabetet

- utforske hvordan en kan variere språket

gjennom tegnvalg og syntaks, undersøke

noen særtrekk ved tegnsyntaksen og sam

menlikne muntlig og skriftlig uttrykksmå
te, bl a i intervju, undersøke noen særtrekk,

f eks tekstbinding og struktur, i fagtekster
som de arbeider med

- arbeide med tema-/prosjektområder som

for eksempel «jeg og samfunnet rundt meg»

og «døves foreningsliv i Norge»

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

- lytte til levende fortellere og slik dele litte
rære opplevelser med hverandre

- få trening i å bruke videobøker

arbeide med begreper og begrepsforståelse - oppleve tegnpoesi, selv lage poesi og arbei
i andre fag på trinnet de med virkemidler, f eks rytme, bilde,

sammenlikning, gjentaking, struktur og ut
trykksmuligheter
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gjennomføre et intervju på video med tan- - anvende regler og normer i tegnspråk, slik
ke på at det skal bli en skriftlig tekst på at elevene kan uttrykke seg sikkert og vari
norsk

oppleve eventyr, sagn og myter fra andre
land og fortelle dem til yngre elever

se eksempler på dialekter og andre språk
varianter og sammenlikne med egen dia
lekt

få øvelse i å vurdere sammenhenger mel
lom hvordan vi uttrykker oss, og hvem vi
er

få øvelse i å anvende regler og normer i

tegnspråk, slik at elevene kan uttrykke seg
sikkert og variert i ulike situasjoner

arbeide med ulike fortellemåter, synsvink

ler og kroppsspråk for å skape spenning el
ler interesse hos lytterne

møte tekster som er levende i døvesamfun

net og i lokalsamfunnet

dramatisere en fortelling og ta den opp på
video

ert

- møte tekster som er levende i døvesamfun

net og i lokalsamfunnet, f eks «døve men
nesker før oss»

- utprøve enkle sammensatte tegn, forkortel

ser og sammensetningen håndalfabet + tegn
og tegn + håndalfabet

- undersøke hvordan ulike tegnklasser kan

brukes til å uttrykke funksjoner, f eks årsak/
virkning, sammenlikning/kontrast

- arbeide med temaer/prosjekter, f eks «hvor

dan bevege seg mellom ulike samfunn»,
«sentrale kvinner og menn i norsk døvehis

torie» og «døveundervisningens historie i
Norge»

- bli kjent med norske døve kunstneres arbei
der

SIDE 143 TEGNSPRÅK SOM FØRSTESPRÅK

møte tegnspråktekster fra barne- og ung- - arbeide med begreper og begrepsforståelsese

domsbøker av nyere forfattere og finne ut i andre fag på trinnet

hvordan det skapes blant annet spenning,

humor og personskildring Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

bli kjent med norske og nordiske døve for- - møte og oppleve tekster som er levende i

fattere og deres tekster, f eks Daniella Jos- døvesamfunnet og i lokalsamfunnet

berg og Ulla Bell Thorin
- se eksempler på dialekter og andre språk-

  6. klasse varianter og sammenlikne dem med sin

egen dialekt

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene - arbeide med tegn med faste orale kompo-

samtale om eldre barne- og ungdomslitte- nenter og språklige bilder

ratur og studere person- og miljøskildring

- arbeide med ulike dialekttegn
trekke ut hovedpunktene i et fagstoff og

legge dem fram, f eks i foredrag eller utgrei- - utforske sammenhenger mellom hvordan

ing, i eller utenfor klassen vi uttrykker oss, og hvem vi er



Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

utforske komposisjon og virkemidler i no

en vanlige muntlige sjangrer, bl a foredrag,
intervju, fortelling og samtale

lage videoprogrammer, f eks skuespill, in
tervju eller reportasje

møte tegnspråktekster fra ulike språklige

områder i Norge og også noe svensk og
dansk tegnspråk

dyktiggjøre seg i å lage fortelling på tegn

språk, arbeide med for eksempel miljø- og

personskildring, konflikt og løsning og leg

ge vekt på valg av tegn/nyanser/variasjon
i språket

eksperimentere med å lage sakprosatekster
på video, gjerne knyttet til arbeidet i andre

fag, og hente informasjon fra for eksempel

tegnordbøker, datateknologi og videobib
liotek

lageinformasjonsprogram/«tegnspråkavis»
som publiseres på skolen, og arbeide med

overskrifter, «idéskapere» og komposisjon
av stoff

utforske hvordan avsnitt fungerer i tekst
skaping

  7. klasse

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene

oppdage og eksperimentere med hvordan

språket varierer over tid og etter sted, situ
asjon og deltakere, og observere noen sær

trekk ved andre dialekter, jenters og gutters

språkbruk og gruppespråk

utforske hvordan vi skaper språklig og inn

holdsmessig sammenheng i samtale, f eks
ved å studere videoopptak

- innhente informasjon om ulike temaer fra
muntlige kilder

- arbeide med å uttrykke og begrunne hva de

synes er interessant, gledelig eller vanske

lig i det de opplever og leser, og bruke sin
tekstkunnskap i samtale om litteratur av
forfattere de arbeider med

- få erfaring med å ta ordet i en større forsam
ling

- arbeide sammen om faglige temaer med

vekt på å lytte aktivt og slik komme fram

til resultater og presentere tema-/prosjekt
arbeid

- bruke kroppsspråk og tegnspråk i ulike spil

lesituasjoner, utforske og utvikle den per

sonlige dramatiske uttrykksevnen, eksperi

mentere med å framføre en tekst på ulike

måter og bruke video som hjelpemiddel, og
spille forestilling/revy/teater for andre, f eks
foreldre, med noe selvlaget materiale

- samle leker og barnetradis joner blant dø

ve og ha ansvar for et opplegg på barnetrin
net

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- finne ut noe om hvordan språket varierer
over tid og etter sted, situasjon og deltake-
re

- arbeide med tegnklasser i tilknytning til

tegnspråktekster, med vekt på den funksjon
de har i språket

- arbeide med setningslære

- bli kjent med forskjellige tegnspråk, hånd

alfabeter og tegnskriftsystemer som brukes
i Norden

- samle, systematisere og arkivere vitser, skrø

ner, historier og vandrefortellinger fra dø
vemiljøet
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Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Muntlig samhandling
Elevene skal kunne bruke språket sikkert i
ulike situasjoner og til ulike formål, og de
skal dyktiggjøre seg i å utnytte mulighete
ne som ligger i bruken av ulike sjangrer. De
skal kunne delta i meningssøkende, utprø
vende og etterprøvende samtaler og i dis
kusjoner og møter og utvikle seg til aktive
og konstruktive samfunnsborgere. Elevene
skal utvikle evnen til å lytte, oppleve, vur
dere og uttrykke seg på tegnspråk og lære
å ta ansvar for egen utvikling og bidra til
andres utvikling. Elevene skal videreutvikle
sin forståelse og toleranse for muntlige tra
disjoner i ulike kulturer. De skal oppleve
scenekunst som uttrykk og dramatisk me
tode og lære at det skrevne ord blir leven
de gjennom dramatiske tekster.
Språk- og kulturkunnskap
Elevene skal ha innsikt i tegnspråkets utvik
ling, språkhistorie og språkvariasjon og ha
praktiske og teoretiske kunnskaper om tegn
språkets grammatikk og struktur. Elevene
skal få en forståelse av seg selv som døv og
som medlem av det norske samfunn. De skal

lære at tegnspråk og skriftlig norsk utfyller
hverandre i faglig arbeid, og få en forståel
se av den rolle tegnspråk og skrift spiller i
kultur og samfunn. Elevene skal vite noe om
hva som påvirker språkbruk over tid, og
utvikle en bevisst holdning til språkrøkt og
språkutvikling. De skal kunne søke infor
masjon i videobibliotek, arkiver og ulike
andre informasjonskilder, f eks databaser,
og lære å bruke materialet kritisk og selv
stendig i eget arbeid.

Litteratur og tekstskaping
Elevene skal lære å avlese kritisk og selv
stendig, videreutvikle evnen til å oppleve
de estetiske sidene ved litteratur og oppda
ge hvordan litteratur formidler livserfaring
og kunnskap. De skal kunne uttrykke seg i
ulike sjangrer på tegnspråk. Elevene skal
kunne arbeide aktivt med å utvikle en idé

til ferdig produkt. De skal kunne søke in-
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formasjon i videobibliotek og andre kilder,
f eks datanett. Elevene skal ha kunnskaper
om ulike sjangrer både nå det gjelder inn
hold, form og bruk. De skal kunne se sam
menhenger mellom tema, sjanger og mot
taker.

Hovedmomenter for 8.-10. klasse

  8. klasse

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene

- bruke språket til samtaler om blant annet
ansvar og frihet, ærlighet og svik, saklighet
og usaklighet og om konflikter. Arbeide
med innlevende og kritisk lytting, impro
visasjon og rollespill

- samle vitser og vandrefortellinger fra ulike
døvemiljøer og se på hva ulike mennsker
ler av

- dikte fantastiske fortellinger og trene på å
framføre både humoristiske og alvorlige
tekster

- delta i litterære samtaler med egen opple
velse av en tekst som utgangspunkt, og de
skal reflektere og vurdere innholdet i ulike
videotekster

- få erfaring med å delta aktivt i mer formel
le møter og diskusjoner og bli kjent med
begrepene innlegg og replikk

- legge fram fagstoff i en gruppe eller en klas
se og gi og få konstruktiv kritikk

- diskutere innhold og virkemidler i barne
og ungdomsprogrammer for døve på TV

-arbeide med intervjuteknikk, registrere
kroppsspråk, stemninger

- få noe erfaring med å avlese svensk og dansk
tegnspråk



- arbeide med begreper knyttet til andre fag

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- arbeide med tegnspråkets historie fram til

ca 1880 og få innsikt i utviklingen av språ
ket ved å arbeide med tegnspråkeksempler

- finne ut noe om hvordan tegnspråket i Nor

ge har forandret seg, og hva som har påvirket
tegnspråkutviklingen. Bli kjent med Abbe
UEppes og A.C. Møllers arbeid

- utforske setningsstrukturer og former for

tekstbinding på ulike tekstnivåer og ekspe
rimentere med å kombinere enkle setnin

ger med sammensatte

- skaffe seg opplysninger om egen språkut

vikling og se den i sammenheng med språk
utviklingen hos barn

- oversette ulike tekster fra tegnspråk til norsk

og omvendt, sammenlikne de to språke

ne og se forskjellene mellom tegnspråk og
norsk

- arbeide med døves situasjon i andre euro

peiske land gjennom originallitteratur og
prosjektarbeid, f eks «døve i Europa», «tegn

språk i Europa», «sentrale skikkelser i Euro

pas døvehistorie» og «døveundervisning
ens historie i Europa»

- oppdage forholdet mellom tegnspråk og
norsk, og ulike kommunikasjonssystemer,

bl a tegn og tale, tegn som støtte for munn
avlesning og blandede koder

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

arbeide med fortellingens rolle i vår egen
og i andre kulturer

møte eventyr av Asbjørnsen og Moe, noen

sagn , ev eventyr og sagn med lokal tilknyt
ning

- avlese noveller av forfattere som for eksem

pel Johan Borgen, Torborg Nedreaas, Tarjei

Vesaas, og ulike tekster med vekt på spen
ning og fantasi

-lage tegnspråkfortellinger med utgangs

punkt i egne erfaringer og opplevelser og
arbeide med ulike virkemidler

- studere sjangertrekk i episke tekster på tegn
språk og i skriftlig norsk, vurdere likheter/

forskjeller i litterær presentasjon av tekster

på tegnspråk og på norsk og undersøke va
riasjon innenfor en sjanger

  9. klasse

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene

- ta opp dagsaktuelle spørsmål til kritisk og

etterprøvende samtale, utvikle en idé og
begrunne, forfekte og forsvare et stand
punkt

- møte og utforske litterært stoff og fagstoff
gjennom dramatisering og annen framfø

ring, presentere prosjektarbeid og bli be
visst om hva framføringen betyr for opple
velse og forståelse

- arbeide med ulike måter å framføre lyrikk
på

- studere informasjons- og debattprogram

mer på TV spesielt med tanke på saklighet
og usaklighet

- arbeide med begreper knyttet til andre fag

Språk- og kulturlandskap
I opplæringen skal elevene

arbeide med hvordan både tegnspråket og

talespråket i Norge har forandret seg fra
norrøn tid og fram til i dag, og vurdere hva

som har påvirket og påvirker språkutviklin
gen
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  10. klassearbeide med døves situasjon i et internasjo
nalt perspektiv gjennom originallitteratur
og temaer, f eks håndalfabetenes historie,
tegnspråk, sentrale skikkelser og døveunder
visningens historie, og tilegne seg og få
kjennskap til ulike håndalfabeter, f eks det
greske, det pakistanske og det hebraiske, og
lære det internasjonale alfabetet

arbeide med tegnspråkets historie fram til
ca 1965, få innsikt i tegnspråkets utvikling
gjennom tegnspråkeksempler og tekstut
drag og se hvordan språk og samfunnssitua
sjon kan påvirke hverandre

analysere og redegjøre for forholdet mellom
tegnspråk og norsk og ulike kommunika
sjonssystemer, f eks tegn og tale, tegn som
støtte for munnavlesning, internasjonal
kommunikasjon og Gestuno

lære om barns språkutvikling og se den i
sammenheng med hvordan de selv uttryk
te seg som barn

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene
møte tekster av forfattere som for eksem

pel Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson,
Jonas Lic, Alexander Kielland og Amalie
Skram, og få et bilde av tiden de levde i, og
hva de var opptatt av

arbeide med tegnspråkpoesi og noen trekk
ved den, f eks språklige bilder, flertydighet,
assosiasjonsrikdom og andre virkemidler,
og lage egne dikt

Muntlig samhandling
I opplæringen skal elevene

- samtale om fortiden og framtiden, f eks i
tale eller kåseri. Samarbeide om å finne

fram til mening og konklusjon i vanskelig
fagstoff

- delta aktivt i samtale om litterære tekster,
om innhold, strukturer og virkemidler

- presentere prosjektarbeid og drøfte krav til
muntlig framføring avhengig av mottaker
gruppe

- samtale om språklige særpreg i ulike ung
domskulturer

- oppleve døveteater, cv videoopptak, drøf
te innhold og framføring, spille teater og
framføre/dramatisere/spille dramatiske teks
ter av forfattere eller tekster de har laget selv,
utforme roller og replikker, arbeide med
tegnbruk, pauser og kroppsspråk og få er
faring med reelle og imaginære rekvisitter

- se film og diskutere innhold og filmatiske
virkemidler

- systematisere og kategorisere begreper fra
andre fagområder

Språk- og kulturkunnskap
I opplæringen skal elevene

- samtale om språklige særpreg i ulike ung
domskulturer hos døve og hørende

arbeide med et utvalg av humoristisk litte- - analysere og beskrive eget og andres tegn
ratur og eksperimentere med humor og iro- språk og bli bevisst om sosiolekter og sjar
ni i egen tekstskaping gong

undersøke sentrale trekk ved sakprosa, f eks
saklighet, fokus og begrepsbruk

beskrive og fortolke den språklige situasjon
og variasjon i dagens Norge og studere hvor
dan språket endrer seg, f eks lånetegn, nye
tegn, internasjonalisering og påvirkning fra
andre språk

møte eksempler på taler og drøfte ulike vir
kemidler
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- arbeide med god språkføring og formelle
ferdigheter knyttet til arbeidet med egne
tekster

- undersøke den muntlige fortellingens rol
le og stilarter i vår egen og i andre døvekul
turer

- arbeide med hovedtrekkene i tegnspråkets
grammatikk og bruke tegnordlister, opp
slagsverk og annen referanselitteratur

- arbeide med temaer, f eks døve som mino

ritet i verden og internasjonal kontakt mel
lom døve

-lære om døve med ulike funksjonshem
minger og om ulike foreninger for døve

- arbeide med god språkføring og formelle
ferdigheter i tegnspråk knyttet til arbeidet
med egne tekster

- undersøke tegnspråkets historie fram til i dag

Litteratur og tekstskaping
I opplæringen skal elevene

- lage vurderinger/anbefalinger for jevnald
ringer om bøker de har lest/avlest på video

- møte utdrag av tekster av forfattere som for

eksempel Knut Hamsun, Sigrid Undset, Olav
Duun, Cora Sandel og av nyere forfattere

- arbeide med dramatiske tekster av Henrik

Ibsen og nyere forfattere

- arbeide med drama, f eks sjanger, og med
virkemidler i dramatisk tekst og teater

lage informasjonstekster på video for for
skjellige mottakergrupper

fordype seg i litteratur av for eksempel dø
ve forfattere

utprøve det å holde tale for andre i og uten
for klasserommet
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Paul Rene Gauguin: Ett-tall er mager, 1961. Bokillustrasjon







INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Mennesket har fra de tidligste tider vært opptatt av å utforske ver

den omkring seg, for å sortere, systematisere og kategorisere ulike

observasjoner, erfaringer og inntrykk og for å trenge inn i tilværel

sens gåter og finne forklaringer på naturgitte sammenhenger. Utvik

lingen av matematikk bygger på menneskets trang til utforskning,
strukturering og oversikt. Gjennom matematiske aktiviteter utvikles
kunnskaper og ferdigheter som gir redskaper for dette.

Matematikk har lange historiske tradisjoner og har alltid vært

en viktig del av vår kultur. Den har hatt stor betydning for blant annet

ingeniørkunst, arkitektur og økonomi og har dannet grunnlag for

mange tekniske nyvinninger opp gjennom tidene og for utform

ingen av samfunnet og vårt daglige miljø. Matematikk har også hatt
stor betydning for utviklingen av andre fag og vitenskaper.

Matematikk har mange uttrykksformer og er under stadig ut

vikling. Matematikk er vitenskap, kunst, håndverk, språk og verk

tøy. Resonnement, fantasi og opplevelser er viktige elementer i fa

get. Skolefaget matematikk skal søke å gjenspeile denne bredden og
denne utviklingen.

Arbeidet med matematikk i grunnskolen skal skape interesse og
innsikt, slik at alle elever får nytte og glede av det, både i arbeidet

med dette faget, i andre fag og i livet ellers. Gjennom valg av prak

tiske tilknytninger, eksempler og arbeidsmåter skal elevene, både

jenter og gutter, og elever med ulik kulturell og sosial bakgrunn gis

mulighet til å oppleve tilhørighet og utvikle positive holdninger til

faget. De skal få innsikt i og tro på sine egne muligheter. Læreplan
en legger vekt på å knytte en nær forbindelse mellom matematik

ken på skolen og matematikken i verden utenfor skolen. Fra daglig
livets erfaringer, lek og eksperimentering bygges det opp og videre
utvikles begreper og fagspråk.

Samtidig som matematikk er et praktisk redskap, skal faget og

så åpne for at elevene får bruke sine kreative evner og oppleve fa
gets estetiske sider. Matematikk utfordrer både oppfinnsomhet, kri
tisk sans og analytisk evne. Gjennom eksperimentering, opplevelse,

undring og refleksjon vil faget kunne bidra til å utvikle elevenes

nysgjerrighet og trang til utforskning. Det er viktig at elevene opp
lever læring i matematikk som en prosess.

Den teknologiske utviklingen skaper nye muligheter, samtidig
som den stiller oss overfor utfordringer både i og utenfor skolen.

Innsikt og ferdigheter i matematikk er viktig for å møte og nytte

denne teknologien. Dette er også viktig for at elevene skal kunne

bruke sine kunnskaper til kommunikasjon i det moderne samfun
net.
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Kunnskaper og ferdigheter i matematikk er et viktig grunnlag
for aktiv deltakelse i arbeid og fritid og for å kunne forstå og øve
innflytelse på prosesser i samfunnet. Matematikk kan være et hjel
pemiddel til å mestre utfordringer for den enkelte.

Positive holdninger til matematikk er en viktig forutsetning for
læring i faget. Fortrolighet med matematikkens språk og symboler,
og en god begrepsforståelse, er viktig for videre læring i matematikk.

Arbeidsmåter i faget

Ved skolestart har elevene allerede utviklet noen matematiske begre
per. Dette kan være begreper som de i noen grad har vanskelig for å
uttrykke med ord. Opplæringens oppgave er å ta vare på, utvikle og
systematisere dette grunnlaget. Matematikk har en sentral rolle på
en rekke kunnskapsområder, noe som gjenspeiles ved at tverrfaglige
aktiviteter blir et viktig element i opplæringen.

Matematikk er et fag som til en viss grad har en gitt struktur der
kunnskapene bygger på hverandre. Faget åpner likevel for ulike til
nærmingsmåter og forskjellige grader av fordypning. Emnevalg og
innfallsvinkel avgjør retning for den matematiske prosessen. Å lære
matematikk går ikke alltid langs en fast opptrukket linje, men kan
snarere sammenliknes med å klatre i et tre. Vi kommer til forgrei
ninger og skillepunkter hvor det åpnes for nye sammenhenger og
veivalg. Dette gir rike muligheter til å gå i dybden og bredden innen
for de fleste emner i faget.

Opplæringen må ta hensyn til de enkelte elevers forutsetninger
slik at de får oppgaver som de opplever som meningsfulle, og som
de har muligheter for å mestre. Om elevene i utgangspunktet arbei
der samtidig med de samme hovedtemaene, er det rom for indivi
duelle tilpasninger med hensyn til fordypning og breddeorientering.
Elever som makter store utfordringer, kan gjerne arbeide med opp
gaver som går videre enn det stoffet som angis i læreplanen. Alle elev
er må få muligheter til å være med på interessante aktiviteter. Det er
viktig at hver enkelt elev får et godt fundament for å kunne utvikle
seg videre. Som fundamentale kunnskaper og ferdigheter under ho
vedområdet tall kan nevnes:

Godt kjennskap til tallsystemet vårt, kunnskaper om brøk,
desimalbrøk og prosent både som begreper og til regning
i praktiske sammenhenger
Innsikt i de fire regneartene og i bruken av dem, ferdighet
i hoderegning og i overslagsregning
Å kunne bruke mål for tid, lengde, areal, volum, vekt og penger
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Elever som strever med multiplikasjonstabellen, må likevel få arbei

de videre med begreper og oppgaver som bygger på ideer om multi

plikasjon. Mer vesentlig enn å pugge tabellen er det å forstå selve
begrepet multiplikasjon og kunne bruke det.

Faget har mange aspekter, og læring kan skje på ulike måter.
Elevenes erfaringer, deres tidligere kunnskaper og de oppgaver de
stilles overfor, blir vesentlige elementer i læringsprosessen.

Elevene konstruerer selv sine matematiske begreper. For denne

begrepsdannelsen er det nødvendig å vektlegge samtale og ettertan
ke. Utgangspunktet bør være meningsfylte situasjoner, og oppgaver

og problemer bør være realistiske slik at de virker motiverende på
elevene. Elevene kan ha uferdige begreper, gjør av og til feil og viser

misoppfatninger. I en tillitsfull og byggende atmosfære skal dette
brukes som utgangspunkt for videre læring og dypere innsikt.

Det er viktig at elevene får møte flere av teknologiens ansikter,

og at de blir fortrolige med maskinene som redskaper styrt av men
nesker. Lommeregner og datamaskin blir ikke bare redskaper som kan

forenkle arbeidet med rutineoperasjoner, men også hjelpemidler til

presentasjon av oppgaver og prosjekter. Tekstbehandling er et stan
dardverktøy i svært mange sammenhenger. I matematikk er regne

ark et slikt nyttig verktøy, men også annen hensiktsmessig program
vare bør tas i bruk.

I arbeid med oppgaver og problemer der eksperimentering og

undersøkelser vektlegges, gir bruk av lommeregner og informasjons

teknologi muligheter for nye innfallsvinkler. I slikt arbeid blir det

særlig viktig å forstå tall og regneoperasjoner, å kunne tolke tabel
ler, diagrammer og geometriske figurer og å ha evne til å gjøre over
slag og vurdere resultater.

På småskoletrinnet spiller elevenes egne erfaringer og opplevel

ser en spesielt viktig rolle. Leken står sentralt på dette trinnet, og

gjennom lek og spill kan elevene selv være med på å lage regler, læ

re seg å følge dem og se konsekvensene av sine valg. En slik innfalls
vinkel gir store muligheter for tverrfaglighet.

På mellomtrinnet skal også arbeidet med faget i høy grad ha en

praktisk forankring. Lek og spill, natur og nærmiljø gir praktiske

muligheter til å arbeide med matematikk. Samtidig skal elevene et
ter hvert møte de mer abstrakte sidene ved faget. Opplæringen må

legge vekt på varierte utfordringer, slik at faget kan bidra til en god
utvikling for hver enkelt elev.

På ungdomstrinnet legges det mer vekt på de formelle og ab
strakte sidene ved faget og på bruk av matematikk i samfunnet. Prak

tiske situasjoner og elevenes egne erfaringer står fortsatt sentralt i

opplæringen. Elevene må i tillegg få utfordringer til å gjennomføre
sammensatte resonnementer og kombinere kunnskaper fra ulike
deler av matematikken. Gjennom dette kan de utvikle en økt forstå
else i faget og et videre perspektiv på bruk av matematikk.
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I arbeidet med matematikk er elevenes egenaktivitet av største
betydning. På alle nivåer skal opplæringen i matematikk gi mulig
heter til

å arbeide praktisk og få konkrete erfaringer
å undersøke og utforske sammenhenger, finne mønstre
og løse problemer
å fortelle og samtale om matematikk, å skrive om arbeidet
og formulere resultater og løsninger
å øve på ferdigheter, kunnskaper og prosedyrer
å resonnere, begrunne og trekke slutninger
å samarbeide om å løse oppgaver og problemer

Strukturen i faget

Læreplanens første målområde, matematikk i dagliglivet, gir faget en
sosial eller kulturell forankring og skal særlig ivareta det brukerori
enterte aspektet. Læreplanen er videre bygd opp med utgangspunkt
i ulike matematiske områder.

Tallforståelse, behandling av tall og bruk av regneartene vektlegges
og skal være et fundament i arbeidet med faget. Videre legges det
vekt på å utvikle begreper i geometri. Geometrien har gjerne vært
knyttet til måling og beregning, tegning og konstruksjon og til dels
logikk og bevisføring. I vid forstand er geometri den delen av mate
matikken som dreier seg om å danne og bruke visuelle forestillinger.
Læreplanen legger til grunn en slik bred forståelse, der geometri og
så blir et område for utfoldelse av fantasi og formsans.

Det er avgjørende for utvikling av innsikt i målområdet tall og
algebra at arbeidet med variabler og formler foregår i meningsfylte
sammenhenger. Elevene bør få oppleve sammenhengen mellom tall
regning og algebra. Et utgangspunkt på småskole- og mellomtrinnet
er arbeid med mønstre og regelmessigheter og med å beskrive dette
på en kort og enkel måte. Det må skapes en økt oppmerksomhet om
selve variabelbegrepet og om hva formler og uttrykk kan tjene til.
Temaet krever spesiell oppmerksomhet fordi det i noen grad bryter
med tidligere tenkemåter. Den formelle siden ved algebraen må ha
et grunnlag i arbeid med konkrete eksempler. Algebra blir et redskap
til å løse problemer, et språk som kan lette tenkning og resonnement,
og en kilde til å oppdage nye sammenhenger.
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Å behandle data er vesentlig med tanke på å skaffe oversikt over
tallmateriale, å framstille dette på en klar og riktig måte, både i ta
beller og diagrammer, og trekke fornuftige konklusjoner fra data
ene. I samfunnet gjøres det stadig mer bruk av grafiske framstill
inger. Derfor må elevene lære å lese av og vurdere de informasjoner
som et diagram eller en graf gir. De trenger innsikt i hvordan funk
sjoner opptrer og blir representert - ved en tabell, en formel eller en
graf.



FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

Opplæringen i faget har som mål

• at elevene utvikler et positivt forhold til

matematikk, opplever faget som menings

fylt og bygger opp selvfølelse og tillit til

egne muligheter i faget

• at matematikk blir et redskap elevene kan

ha nytte av på skolen, i fritiden og i arbeids
og samfunnsliv

• at elevene stimuleres til å bruke sin fantasi,

sine ressurser og sine kunnskaper til å fin

ne løsningsmetoder og -alternativer gjen

nom undersøkende og problemløsende akti
vitet og bevisste valg av verktøy og redskap-
er

• at elevene opparbeider ferdigheter i å kun

ne lese, formulere og formidle emner og

ideer hvor det er naturlig å bruke matema

tikkens språk og symboler

• at elevene utvikler innsikt i grunnleggen

de begreper og metoder i matematikk, og

utvikler sin evne til å se sammenhenger og

strukturer og kunne forstå og bruke logis
ke resonnementer og trekke slutninger

• at elevene utvikler innsikt i matematikkens

historie og fagets rolle i kultur og vitenskap

Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

Matematikk i dagliglivet

Elevene skal bli kjent med grunnleggende
matematiske begreper som har direkte sam

menheng med erfaringer i deres hverdag.
De skal oppleve, erfare og bli fortrolige med

bruk av matematikk i hjem, skole og lokal
samfunn. De skal lære å samarbeide om å

beskrive og finne ut av situasjoner og pro

blemer, samtale om og forklare hvordan de

tenker, og utvikle tillit til sine egne mulig
heter.

Tall

Elevene skal lære å kjenne og bruke natur
lige tall og symboler for disse. De skal bli

kjent med enkle brøker og desimaltall når

disse er knyttet til konkrete størrelser. Elev

ene skal utvikle grunnleggende kjennskap

til de fire regneartene og få øvelse i å for
klare hvordan de tenker. Elevene skal bli

fortrolige med enkel bruk av elektroniske

hjelpemidler. De skal få mulighet til å opp

dage og oppleve at i tallenes verden kan vi
finne orden og system.

Rom og form

Elevene skal utvikle sine kunnskaper om
rom og form og på den måten stimulere sin

kreativitet og fantasi. De skal bli kjent med

forskjellige figurer, former og mønstre og

bruken av dem i dagligliv og nærmiljø. Med

utgangspunkt i praktiske erfaringer skal

elevene ha noe kjennskap til mål for ut
strekning i rommet.



Hovedmomenter for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskolen

Matematikk i dagliglivet

I opplæringen skal elevene

prøve å lage og følge regler i lek og spill,
ordne og telle

vinne erfaring med å sortere gjenstander

etter egenskaper som størrelse, form, tyng

de og farge, få håndtere et bredt utvalg av

gjenstander som grunnlag for å oppdage og
sette ord på forskjeller og likheter

gjøre erfaringer med å måle og å vurdere
størrelser og med uttrykk for tid

Tall

/ opplæringen skal elevene

arbeide med gjenstander og mengder som
grunnlag for antallsoppfatning

bruke tallbilder, bruke ord for tall og for

relasjoner mellom tall og trene telling opp

over og nedover gjennom lek, samtaler, i
rollespill og rytmiske aktiviteter

oppøve ferdighet i å ordne i rekkefølge og
knytte dette til ordenstall

gjøre erfaringer med symboler for tall, f eks
ved å prøve å lage egne symboler

forberede addisjon og subtraksjon

Rom og form
I opplæringen skal elevene

gjennom lek og varierte aktiviteter ekspe
rimentere med og lage forskjellige former,
figurer og mønstre

arbeide med firkanter, trekanter og sirkler
og med terninger, kuler og andre figurer

eksperimentere med plassering og flytting
og beskrive dette med egne ord

- gjennom lek og praktiske aktiviteter vinne

erfaringer med og samtale om forskjellige
slags størrelser: lengde, areal, rom

  2. klasse

Matematikk i dagliglivet

I opplæringen skal elevene

- arbeide med å ordne og telle i lek, spill og
praktiske oppgaver

- oppdage forskjeller og likheter ved å sorte

re og klassifisere gjenstander etter egenska
per

- trene på måling og på å vurdere størrelser,

arbeide med klokka og tid, med norske myn

ter og sedler og få trening i å telle opp og
veksle penger

- arbeide praktisk med regnefortellinger, blant
annet fra nærmiljøet

Tall

I opplæringen skal elevene

-beskrive antall og relasjoner på bakgrunn

av varierte erfaringer, særlig fra lek, samta
le og andre aktiviteter i dagliglivet

- arbeide med symboler for tall, spesielt med

vanlige siffer, og bli klar over enerplass og
tierplass

-arbeide med addisjon og subtraksjon og
med å uttrykke dette muntlig og skriftlig

- eksperimentere med tall og symboler, un

dersøke regneoperasjoner og gjøre utreg
ninger ved hjelp av lommeregneren og for
eksempel dataprogrammer

-beskrive situasjoner i dagliglivet ved hjelp

av regning med symboler, og omvendt, og
arbeide med å lage regnefortellinger - munt

lig eller skriftlig
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  3. klasse- arbeide med eksempler på partall og odde
tall i praktiske sammenhenger og få trening

i å fordoble og halvere Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

Rom og form - samarbeide om å vurdere ulike muligheter

og løsninger, i lek, spill og praktiske opp
gaver

I opplæringen skal elevene

-undersøke forskjellige former, figurer og

mønstre slik vi møter dem i omgivelsene,
f eks i bygninger og ulike hustyper, i møb- - øve seg i å velge passende måleredskaper og

få erfaringer med å bruke dem, vurdere og
sammenlikne størrelser. Arbeide mer med

klokka og tid

ler, redskaper og tekstiler

- oppleve og prøve ut speilsymmetri i kon
krete tilfeller ved å observere og lage figu-

rer på forskjellige måter - samtale om, vurdere og løse oppgaver om

kjøp og salg før og nå, f eks lage og leke bu
tikk-gjøre seg nærmere kjent med sirkler og

mangekanter, spesielt firkanter, trekanter,
terninger og andre rette prismer, sylindrer - samle og prøve å sortere og ordne data fra

egne interesseområder, fra naturen og fra
stedet der de bor

og kuler - samtale om egenskaper

- gjøre erfaringer med plassering og flytting,
bli kjent med og bruke begreper som beskri
ver dette, gjenta en form og lage mønstre

Tall

Terje I opplæringen skal elevene

- vinne erfaringer med hva plassen til et sif
fer i flersifrede tall betyr for dets verdi

Roalkvam:

Sirkel og -bruke mål til å sammenlikne forskjellige

lengder og arealer og uttrykke størrelsene
med enheter som de gjerne selv kan være

kvadrat,
1986. - prøve forskjellige måter å skrive tall, f eks

romertallene opp til 40, og samtale om ide
ene bak skrivemåtene

med på å bestemmeSkifer, skinn

- bruke enkle brøker som en halv og en kvart
i praktiske sammenhenger

- arbeide systematisk med addisjon og sub

traksjon, f eks opp til 20, og etter hvert ut

vikle metoder for å addere og subtrahere

flersifrede tall både i hodet og på papiret.

Arbeide med sammenhengen mellom

addisjon og subtraksjon og bruke lomme

regner og for eksempel informasjonstekno
logi til å utforske regneoperasjoner

- bruke addisjon og subtraksjon i varierte si

tuasjoner og få erfaringer med å velge hen
siktsmessig metode og redskap i oppgaver

- bruke multiplikasjon og divisjon i konkre
te sammenhenger
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arbeide med multiplikasjonstabellen, f eks

å multiplisere med 2, 3, 4, 5 og 10, finne
mønstre og se strukturer i tallenes verden

øve seg i å vurdere og kontrollere svar på
forskjellige måter

Rom og form
/ opplæringen skal elevene

arbeide videre med mønstre og figurer i
plan og rom, med å undersøke form, stør

relse, hjørner, sider, kanter og sideflater og

med å observere og bruke speilsymmetri i
enkle tilfeller

erfare vinkel som det å dreie rundt et fast

punkt, spesielt kvart omdreining som rett
vinkel

øve seg i å beskrive plassering i rutenett og

andre referansesystemer, f eks fra erfaringer
med spill, lek og andre situasjoner

sammenlikne lengder og avstander og et

ter hvert uttrykke dette ved hjelp av stan
dardenheter, bruke målebånd og metermål,
lese av tall på skalaer, anslå lengder og av

stander og sammenlikne med resultater ved
måling

vinne grunnleggende erfaringer med areal

og volum, sammenlikne forskjellige arealer

og forskjellige volumer og bruke areal- og
volumenheter

  4. klasse

Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

gjøre erfaringer med å planlegge og gjen

nomføre ulike aktiviteter og samarbeids

oppgaver, f eks dele inn i lag og partier og
organisere forestillinger

arbeide videre med måling og måleredska
per

- samle, notere og illustrere data, f eks med
tellestreker, tabeller og søylediagrammer

- arbeide med kalenderen

Tall

I opplæringen skal elevene

- arbeide systematisk med plassverdisystemet

- gjøre erfaringer med negative tall i praktis
ke sammenhenger, f eks på temperaturska
la, ved arbeid på tallinja

- arbeide med enkle brøker og desimaltall i
praktiske sammenhenger

- arbeide videre med metoder for å addere og

subtrahere flersifrede tall i hodet og på pa

piret. Få erfaring med addisjon og subtrak
sjon av desimaltall

- vinne erfaringer med multiplikasjon som
gjentatt addisjon og divisjon som gjentatt
subtraksjon

- arbeide mer med multiplikasjonstabellen,
multiplisere og dividere tall med 10 direk

te, og multiplisere og dividere i hodet eller
på papiret når det også inngår tosifrede tall

arbeide med å utvikle varierte metoder ved

hoderegning. Samtale om tenkemåter. Bruke

lommeregner og for eksempel informa

sjonsteknologi til å utforske regneoperasjon
er og til beregninger

bruke tall og regning i praktiske situasjoner.

Velge og begrunne valg av regneart, meto
de og redskap, og vurdere svar

Rom og form
I opplæringen skal elevene

planlegge og undersøke hvordan vi kan

bruke enkle former til å lage sammensatte

figurer, trene på å forskyve og speile for å

lage mønstre. Prøve hvordan vanlige for
mer kan brukes i vår hverdag
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K

I

stin Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasseerg:

\klerose 89, 1989.

mull, silk Matematikk i dagliglivet

Elevene skal få erfaringer med matemati

som et nyttig redskap også i andre fag o

dagliglivet og kunne bruke faget i forbi
deise med forhold i hjem og samfunn,

skal videreutvikle sine begreper om forskj

lige størrelser og enheter, vurdere og reg
med disse, med penger og tid, og bli fort

lige med å bruke hensiktsmessige hjelpem
ler, spesielt lommeregner og datamaskii

Tall

Elevene skal utvide og utdype sine begr

per om tall - naturlige tall og hele tall c

tall på brøk- og desimalform. De skal fo

stå og kunne bruke de fire regneartene, vu

dere hvilke operasjoner som er aktuelle
hver enkelt situasjon, lære å velge regnem

tode og tekniske redskaper og kunne utfi

re beregninger i hodet, på papiret eller m(
lommeregner.- arbeide med plassering, øve seg i å velge og

bruke et referansesystem, f eks rutenett.
Arbeide med kart Geometri

Elevene skal lære å kjenne varierte former
og figurer og skaffe seg innsikt i deres egen

skaper og bruksmuligheter. De skal lære å

beskrive plassering i plan og rom. De skal

bli kjent med avbildninger, bruken av dem

og sammenhengen med symmetri, mønster,

modeller, kart og arbeidstegninger. Elev
ene skal få erfaringer med og kunnskaper

om måling og om å sammenlikne, anslå og
beregne geometriske størrelser.

- få videre øvelse i å velge hensiktsmessige
måleredskaper og bruke dem, lese av ska-
laer

- bruke kvadratmeter og kvadratcentimeter
som arealenheter og arbeide med å finne
arealer

- arbeide med alminnelige volummål, spesi
elt kubikkdesimeter som liter, og finne vo-
lumer. Behandling av data

Elevene skal lære å skaffe fram og tolke in

formasjoner og data ut fra sin erfaringsver

den - fra andre fag, gjennom tverrfaglig ar

beid, fra oppslagsverk og databaser og fra
samfunnet utenfor skolen. De skal lære å

systematisere og bearbeide dette og presen

tere resultatene med hensiktsmessige hjel

pemidler. Elevene skal bli fortrolige med

begrepet sannsynlighet, spesielt i praktiske
sammenhenger som angår sjanse, risiko og
usikkerhet.

- gjøre erfaringer med viktige vinkelmål, spe

sielt en hel omdreining som 360, en halv
omdreining som 180 og en kvart omdrei-
ning som 90
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Hovedmomenter for 5.-7. klasse

  5. klasse

Matematikk i dagliglivet

I opplæringen skal elevene

prøve ut og få erfaringer med sammenheng

en mellom enheter for avstand, volum og
vekt og arbeide mer med tid, tidsenheter og
kalenderen

- gjøre overslag og bruke forskjellige meto
der til å vurdere resultater og svar

Geometri

I opplæringen skal elevene

- lage figurer, former og mønstre, og arbeide
med å finne ut av egenskaper ved dem

- måle og beregne omkrets av blant annet
firkanter og trekanter

formulere og løse matematiske oppgaver i - vinne erfaringer med å bruke referansesys
forbindelse med hobbyer og fritidsaktivite- tem, spesielt to tallinjer som koordinatsys
ter

bruke matematikk i forbindelse med dispo
sisjon av penger, kjøp og salg

Tall

I opplæringen skal elevene

arbeide videre med plassverdisystemet, med

desimaltall, særlig i praktiske sammenheng

er med mål og måling, se desimaltall som

en utvidelse av tallsystemet for hele tall og
få flere erfaringer med negative tall og med
å ordne tall på tallinja

arbeide med hoderegning i alle regnearter,

arbeide for å få trygge tabellkunnskaper og
arbeide mer med sammenhengene mellom

regneartene

øve på addisjon og subtraksjon og arbeide

med metoder for å multiplisere og divide

re flersifrede tall, også desimaltall - i hodet
og på papiret

øve på variert bruk av lommeregner og un

dersøke lommeregnerens muligheter og be
grensninger

arbeide med addisjon og subtraksjon av
enkle brøker i praktiske situasjoner

bruke alle regnearter til å løse problemer i

praktiske situasjoner og få trening i å velge
og bruke hensiktsmessige regnearter, meto
der og hjelpemidler

tem, og med lokalisering på kart

- arbeide med å finne arealer ved opptelling

er av arealenheter og bli kjent med andre

praktiske metoder til å bestemme arealer,
f eks oppdeling

- øve seg i å velge og bruke enheter for leng

de, areal og volum og trene på å gjøre an
slag om slike størrelser i situasjoner fra dag
liglivet

Behandling av data
I opplæringen skal elevene

- trene seg i å samtale om, samle og tolke
data og bli kjent med databaser

- gjøre erfaringer med å systematisere og pre

sentere data ved hjelp av tabeller og enkle
diagrammer, spesielt søylediagrammer

  6. klasse

Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

- gjøre beregninger fra dagliglivet, f eks om

mat og kosthold, reiser, rutetabeller, telefon
og porto

- arbeide mer med størrelser og enheter, og

spesielt tidsberegning. Bli kjent med måling
i enkelte andre kulturer
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vinne erfaringer med myntenheter, kurs og

omregning mellom norsk og utenlandsk
mynt

bruke matematikk til å beskrive fenomener

fra naturen, f eks lys og skygge, dag og natt,
årstider, solsystemet

Tall

I opplæringen skal elevene

erfare ulike kulturers måte å skrive tall på
og bakgrunnen for dette

arbeide mer med hoderegning og med å

videreutvikle oppstilte regnemetoder, spe

sielt for multiplikasjon og divisjon med
flersifrede tall og desimaltall

gjøre erfaringer med multiplikasjon med

desimaltall i sammenheng med propor

sjonalitet, f eks kilopris multiplisert med
kvantum

arbeide mer med brøk, med likeverdige brø

ker på en praktisk måte, med å addere og

subtrahere. Arbeide med multiplikasjon av
brøk som gjentatt addisjon

regne videre med lommeregner. Arbeide

med å utnytte sammenhengen mellom

regneartene og få trening i å velge og bru

ke regnearter, ulike metoder og hjelpemid

ler, f eks informasjonsteknologi, til å løse
problemer og undersøke situasjoner

vinne erfaringer med å vurdere forskjellige
framgangsmåter, metoder og resultater

undersøke tall og utforske tallmønstre, f eks

ved hjelp av lommeregner og datamaskin,
oppdage og beskrive egenskaper

Geometri

I opplæringen skal elevene

gjøre erfaringer med vinkel som en drei

ning omkring et punkt og som to stråler ut
fra et punkt og bli kjent med vinkelmål

- arbeide med grunnleggende plangeometris

ke begreper som punkt, linjestykke, rett lin
je, stråle, vinkel og kurve og med lukkede
kurver som mangekant og sirkel

- undersøke egenskapene til de ulike typene
av firkanter og trekanter, blant annet måle

og beregne omkrets. Arbeide med å finne

fram til hvordan vi kan beregne arealet av

rektangler og trekanter og bruke dette til å

finne arealet av andre mangekanter i pla
net

- arbeide med parallellforskyvning, speiling
og dreining av figurer i planet

- bruke koordinatsystem til å beskrive plas
sering og flytting

- øve på å bruke standardenheter for lengde,

areal og volum og velge og bruke ulike måle
redskaper og -instrumenter

- arbeide med målestokk, kart og enkle ar
beidstegninger

Behandling av data

I opplæringen skal elevene

- øve seg i å samle, tolke, systematisere og
presentere data

- vinne erfaringer med å ordne dataene i rek

kefølge etter størrelse og lære å finne me
dian og typetall

- gjøre erfaringer med sannsynlighet ved å
reflektere over og samtale om situasjoner

fra dagliglivet, spill og forskjellige eksperi
menter

  7. klasse

Matematikk i dagliglivet

I opplæringen skal elevene

øve seg i å bruke matematikk til å uttrykke

og bearbeide informasjoner om forhold i
elevenes eget miljø
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arbeide med problemstillinger og løse opp

gaver knyttet til økonomi, f eks arbeid og
lønn, sparing og rente

arbeide med noen sammensatte enheter og

størrelser, f eks fart og pris, og illustrere

dette grafisk og med regneuttrykk

arbeide videre med myntenheter, kurs og

omregning mellom norsk og utenlandsk
mynt

søke informasjon om sekstitallsystemet i

historisk perspektiv og se sammenhengen
med tid - døgn, timer, minutter og se

kunder - og med vanlig gradinndeling av
sirkelen og av jordkloden

Tall

/ opplæringen skal elevene

arbeide videre med hele tall og desimaltall,
bruke brøk som ren tallstørrelse, som del av

en størrelse og som forhold mellom hele
tall

gjøre erfaringer med begrepet prosent som
hundredel og som del av et hele

arbeide videre med hoderegning, med å

multiplisere og dividere i hodet og på pa
piret, regne med lommeregner og arbeide
med å vurdere siffer og desimaler i svar

trene på å velge og bruke regnearter, meto

der, hjelpemidler og redskaper, f eks infor

masjonsteknologi, til å løse problemer og
utforske situasjoner. Bruke forskjellige me
toder til å vurdere resultater og svar

undersøke og gjøre seg kjent med primtall,
sammensatte tall og faktorisering

arbeide med addisjon og subtraksjon av
negative tall

arbeide videre med å utnytte sammenheng

en mellom regneartene. Undersøke og for
mulere hvilke regler som gjelder
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-vinne erfaringer med kvadrering og kva
dratrot - bruke lommeregner

Geometri

I opplæringen skal elevene

- arbeide med geometriske begreper, spesielt

symmetri for enkle former og figurer, og ut
fordres til å finne ut av egenskapene til re

gulære mangekanter og beskrive det de fin
ner ut

- få videre trening i å beregne omkrets og areal
av firkanter, trekanter og andre mange

kanter. Undersøke og beregne areal av sam

mensatte figurer

- gjøre erfaringer med å bruke avstander og
vinkelmål, blant annet til å beskrive flytt

ing

- undersøke og bli kjent med sirkelens geo
metri: radius, diameter, omkrets, tallet som

forhold mellom omkrets og diameter, og
hvordan vi kan beregne sirkelens areal

- arbeide med egenskapene til rett prisme og

sylinder, spesielt hvordan vi kan beregne
overflate og volum

Behandling av data
I opplæringen skal elevene

- gjøre flere erfaringer med data, med å finne
fram til hensiktsmessig gruppering når det

er aktuelt, og med å bruke søyle- og sektor
diagram

- arbeide med begrepet gjennomsnitt

- vurdere og etter hvert beskrive sannsynlig
het som tall i området fra 0 til 1 - fra erfa

ringer i dagliglivet, i spill og ved eksperi
menter

- vinne erfaringer med å simulere fenomener
med tilfeldighet og usikkerhet



Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse Geometri

Elevene skal kjenne til viktige egenskaper
ved geometriske objekter. De skal kunne lage
figurer, foreta avbildninger og skape møns
tre og lære å bruke tegninger og kart. Elev
ene skal lære å sammenlikne, vurdere og be
regne geometriske størrelser. De skal lære å
gjennomføre resonnementer og begrunne
framgangsmåter og valg. Elevene skal opp
leve estetiske sider av geometrien gjennom
praktiske eksempler i arkitektur, kunst og
håndverk og se dette i en kulturell og his
torisk sammenheng.

Matematikk i dagliglivet
Elevene skal lære å bruke sine kunnskaper
i matematikk som et nyttig redskap i opp
gaver og problemer i dagliglivet og sam
funnslivet. Elevene skal ut fra et aktuelt

tema eller problemområde kunne systema
tisere og formulere opplysninger med ma
tematikkens språk, utvikle resultater ved
hjelp av metoder og redskaper de rår over,
og prøve dette på den aktuelle sammen
hengen. Elevene skal ha kunnskap om bruk
av IT-hjelpemidler og etter hvert kunne
vurdere hvilke hjelpemidler som er egnet i
den enkelte situasjon.

Behandling av data
Elevene skal kjenne til ulik bruk av stati
stikk. De skal kunne skaffe fram, tolke, vur
dere og presentere informasjoner og data.
De skal kunne nytte databaser, regneark og
andre dataprogrammer. Elevene skal med
utgangspunkt i praktiske erfaringer tilegne
seg begreper om sannsynlighet.

Fra Alle Kvinners
Strikkebok, 1947

Grafer og funksjoner
Elevene skal kunne tolke, lage og bruke gra
fer og tabeller og få kjennskap til bruk av
funksjoner gitt ved formler. De skal kunne
bruke sine kunnskaper om grafer og funk
sjoner til å undersøke og beskrive situasjo
ner og sammenhenger og til å arbeide med
praktiske og matematiske problemer. Elev
ene skal ha kunnskap om bruken av data
maskin i arbeid med grafer og funksjoner.

Hovedmomenter for 8.-10. klasse

Tall og algebra   8. klasse

Elevene skal få erfaringer med og ha kunn
skaper om tall og regning som et effektivt
redskap i aktuelle situasjoner og ved løs
ning av problemer. De skal kunne tolke og
bruke bokstaver som symboler for ukjente
og variable størrelser og til å generalisere og
bevise. Elevene skal kunne bruke tall som

et utgangspunkt for fordypning og genera
lisering av ideer og metoder. De skal ha noe
kunnskap om hovedtrekk ved noen for
skjellige kulturers tallsystemer.

Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

- arbeide mer med størrelser og enheter

- registrere og formulere problemer og opp
gaver knyttet til nærmiljø og samfunn, ar
beid og fritid, og få erfaringer med å velge
og bruke hensiktsmessige framgangsmåter
og hjelpemidler og vurdere løsninger
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bli kjent med hovedprinsippene for regne
ark og gjerne få erfaringer med bruk av
regneark på datamaskin

arbeide med spørsmål omkring personlig
økonomi, og med forbruksmønstre. Få er
faring med å sette opp et enkelt budsjett og
føre regnskap, vurdere priser, avslag, beta
lingsmåter

øve seg i å regne med fremmed mynt

Tall og algebra
I opplæringen skal elevene
fortsette arbeidet med plassverdisystemet
for hele tall og desimaltall

arbeide videre med primtall, sammensatte
tall og faktorisering

arbeide med sammenhengen mellom brøk
og desimaltall, prosent og promille

videreutvikle hoderegning, skriftlige regne
metoder, bruk av lommeregner og informa
sjonsteknologi, arbeide med framgangsmå
ter, planlegge utregninger, gjøre overslag og
vurdere rimelig presisjonsnivå

arbeide med alle regneartene på hele tall,
desimaltall og brøk og regne med prosent
og promille

arbeide med å bygge opp forståelse for bruk
av bokstaver og parenteser i enkle regneut
trykk og formler, også med utgangspunkt i
størrelser fra andre fagområder eller fra dag
liglivet

øve seg i å velge framgangsmåter ved pro
blemløsning og åpne oppgaver, i å bruke
varierte strategier for å vurdere og kontrol
lere beregninger og i å vurdere rimelig pre
sisjonsnivå

møte enkelte utvalgte trekk i forbindelse
med tallregningens historie, f eks forskjel
lige tallsystemer
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Geometri

I opplæringen skal elevene
- vinne erfaringer med å lage og undersøke

mønstre, f eks dekke flater ved hjelp av
mangekanter

- undersøke, lage, tegne og konstruere figu
rer med varierte redskaper og klassifisere
figurer etter deres egenskaper

- gjøre erfaringer med romfigurer og prøve å
finne ut regler for perspektivtegning

-arbeide med parallellitet og vinkelmål,
tegne og konstruere vinkler, normaler og
paralleller og bruke dette i aktuelle sam
menhenger

- arbeide mer med målestokk, med kart og
med å lage og bruke enkle arbeidstegnin
ger

- arbeide videre med mål, med å velge hen
siktsmessige måleredskaper og enheter for
lengde, med å finne ut og beregne areal og
volum av enkle og sammensatte figurer og
med å gjøre anslag og vurderinger

Behandling av data
I opplæringen skal elevene

- planlegge og lage skjemaer for datainnsam
ling, ordne dataene og klassedele materia
let

- trene seg i å bruke hensiktsmessige mål for
sentraltendens og lære å bruke variasjons
bredde som et enkelt spredningsmål

- tolke og lage diagrammer, presentere ma
terialet ved hjelp av for eksempel informa
sjonsteknologi, og vurdere hvordan fram
stilling av data kan påvirke oppfatningen

-vinne erfaringer med å bruke statistiske
data tverrfaglig, f eks med søking i databa
ser



Grafer og funksjoner
I opplæringen skal elevene

- arbeide med koordinatsystemet i alle fire
kvadranter og knytte sammen punkter og
ordnede tallpar

- øve seg i å lage grafer som beskriver situa
sjoner og sammenhenger i dagliglivet, og
tolke resultater

- møte funksjonsbegrepet som et nyttig red
skap, med bruk av bokstaver til å symboli
sere variable tall og størrelser, og se dette i
sammenheng med formler og uttrykk som
de har møtt tidligere

  9. klasse

Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

- arbeide mer med vanlig brukte enheter,
enkle og sammensatte

- registrere, formulere og arbeide med proble
mer og oppgaver knyttet til samfunnslivet,
f eks sysselsetting, helse og ernæring, be
folkningsutvikling og valgmetoder

arbeide med spørsmål og oppgaver innen
for økonomi, f eks lønn, skatt, trygd og for
sikring

gjøre erfaringer med enkel varekalkulasjon
ved å bruke begreper som kostnad, inntekt,
pris, merverdiavgift, tap og fortjeneste

bruke matematikk til å beskrive og bearbei
de noe mer sammensatte situasjoner og
små prosjekter

Tall og algebra
I opplæringen skal elevene
arbeide med potenser med naturlige tall
som eksponenter, med rotutdragning og
irrasjonale tall, arbeide med tall skrevet på
forskjellig form, gjerne også med brøk som
periodisk desimalbrøk, og regne med for
hold og proporsjoner
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- trene seg i å velge og vurdere framgangsmå
ter for å løse problemer i å gjøre overslag,
kontrollere beregninger og vurdere svar

- gjøre erfaringer med spesielle tall, tallfor
hold og tallmønstre

- møte tall brukt som tallkoder, f eks per
son-, vare- og boknummer

- øve seg i å tolke, beskrive, vurdere og bear
beide situasjoner og praktiske problemer
både ved bruk av ord og ved å oversette til
formler, likninger og ulikheter

- finne fram til metoder for å løse likninger
og ulikheter av første grad med én ukjent

- erfare hvordan bokstaver som uttrykk for
variable størrelser kan brukes til å formu

lere og bevise generelle sammenhenger,
f eks i tallenes verden

Geometri

I opplæringen skal elevene
- arbeide med figurer i plan og rom. Få tre

ning i å se og oppfatte kjennetegn og egen
skaper ved former, mønstre og figurer, og
så romfigurer som prisme, pyramide, sylin
der, kjegle og kule

- arbeide med vinkler i mangekanter, spesi
elt innholdet i og begrunnelsene for set
ninger om vinkler i trekanter og firkanter

- arbeide med begrepene formlikhet og kon
gruens

- arbeide mer med å beskrive plassering og
flytting og utnytte koordinatsystem eller
rutenett

- arbeide videre med mål, undersøke overfla
te og volum av forskjellige romfigurer, bl a
rett prisme og sylinder, og få erfaring med
formlene for overflate og volum av kule



Paul Brand: Pytagoras,
1977-78. Aske, lim

på gas på papir

- bli kjent med og bruke Pytagoras' setning

og få erfaringer med andre eksempler på

geometriske sammenhenger og størrelser,
f eks anvendelser av det gylne rektangel og

det gylne snitt i kunst

Behandling av data
I opplæringen skal elevene

- arbeide med begreper og ferdigheter i sta
tistikk

- arbeide med å utvikle mer presise begreper

og uttrykksmåter for sannsynlighet og med
å tallfeste sannsynligheter

- gjøre erfaringer med at relativ frekvens noen
ganger må brukes som et anslag for sann-

synlighet

-beregne sannsynligheter ut fra situasjoner
hvor alle enkeltutfall har like stor sjanse

- undersøke situasjoner der det må regnes
med usikkerhet, risiko og sjanse, f eks spill,

forsikring, etterforskning og medisin

- prøve ut simulering av praktiske situasjo
ner der tilfeldighet inngår

Grafer og funksjoner
I opplæringen skal elevene

- arbeide videre med å tolke og lage grafer
som beskriver situasjoner i dagliglivet

- beskrive funksjoner med tabeller og grafer

- øve med bokstaver brukt til å symbolisere

variable tall og størrelser og uttrykke enkle

funksjonssammenhenger i vanlig språk og

med matematikkens symbolspråk, spesielt
utforske lineære funksjoner

  10. klasse

Matematikk i dagliglivet
I opplæringen skal elevene

- vurdere bruk av måleinstrumenter og vur
dere måleusikkerhet

- anvende matematikk på spørsmål og pro

blemer innenfor natur- og ressursforvalt

ning, f eks med utgangspunkt i miljø og for

urensning, forbruk, energiforsyning og
-bruk, trafikkspørsmål og kommunikasjon

- arbeide med forhold omkring sparing og

lån, rente og rentes rente og vilkår for ned

betaling av lån, f eks ved bruk av regneark
og andre hjelpemidler

-arbeide med sammensatte problemer og

oppgaver i realistiske sammenhenger, f eks
i et prosjekt

Tall og algebra
I opplæringen skal elevene

- arbeide videre med å tolke, beskrive og vur

dere situasjoner og løse problemer ved hjelp

av tall og regnemetoder, formler og lik
ninger

- bruke og behandle enkle bokstavuttrykk,
herunder brøkuttrykk med et ledd i nevner
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- erfare hvordan uttrykk med bokstaver for
variable størrelser kan brukes til å formu

lere og bevise generelle sammenhenger

- arbeide mer med å formulere og løse lik

ninger og ulikheter av første grad med én
ukjent

- stille opp og tolke likninger med to ukjen

te, arbeide med varierte løsningsmetoder og
kontrollere og vurdere løsninger

- møte eksempler på tall og algebra i kultu

rell og historisk sammenheng

arbeide noe med spennende sammenheng

er fra tallenes verden, f eks tall med spesi

elle egenskaper, den rolle tallmystikk kan

spille i enkelte kulturer, eller den tiltrekning

tallgåter kan ha

Geometri

I opplæringen skal elevene

arbeide mer med egenskaper ved figurer,

former og mønstre, spesielt lage og under

søke regulære og semiregulære mønstre i

planet. Bli kjent med de regulære romfigu

rene og gjerne noen semiregulære romfigu
rer

gjøre erfaringer med målestokk, kongruens
og formlikhet

arbeide mer med og begrunne Pytagoras'
setning

utføre og beskrive geometriske avbild

ninger, slik som parallellforskyvning, speil

ing og rotasjon og kombinasjoner av dem,

og utnytte geometriske avbildninger til å
skape og analysere mønstre

arbeide med geometri i sammenheng med

estetikk i for eksempel natur, kunst, hånd

verk og arkitektur og i et historisk perspek
tiv

Behandling av data

I opplæringen skal elevene

- gjennomføre enkle statistiske undersøkel

ser ved å planlegge og lage skjemaer for
datainnsamling, bl a spørreskjemaer

- finne og trekke ut informasjon fra tabeller

og annet datamateriale og drøfte eventuelle
usikkerheter, skjevheter og feilkilder

- ordne og gruppere data. Finne, bruke og vur

dere typetalL median og gjennomsnitt som

hensiktsmessige mål for sentralten

dens, og variasjonsbredde og eventuelt and
re mål for spredning

- arbeide med å lage statistiske grafer og dia

grammer, bl a søylediagram, kurvediagram,
sektordiagram og punktdiagram, f eks ved

hjelp av informasjonsteknologi

- tolke resultater fra statistiske beregninger,
tolke grafer og diagrammer og vurdere dem
kritisk

- arbeide videre med begreper i sannsynlig
het

Grafer og funksjoner
I opplæringen skal elevene

-gjøre erfaringer med varierte uttrykksfor

mer for funksjoner og undersøke funksjo
ners egenskaper

- bruke funksjonsbegrepet til å beskrive sam

menhenger i matematikk, i andre fag og i
dagliglivet

- arbeide med proporsjonalitet og omvendt

proporsjonalitet med lineære og kvadratis
ke funksjoner

utnytte funksjonsbegrepet til å løse likning

er og ulikheter grafisk
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Aase Texmon Rygh:

Møbius dobbel, 1990.

Bronse
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INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Eit levande folkestyre har som føresetnad at medlemmene i samfun
net kjenner til og sluttar opp om grunnleggjande demokratiske ver
diar. Kvar ny generasjon må lære å ta del i og halde i hevd demokra
tiske spelereglar på ulike samfunnsområde. Alle elevane er samfunns
medlemmer og skal etter kvart på ulikt vis ta del i utforminga og styr
inga av samfunnet. Samfunnsfaget tek sikte på å førebu elevane på
ulike oppgåver i samfunnet ved å gi dei kunnskap, tru på sitt eige
verd og lyst til å ta på seg oppgåver til beste for fellesskapet. Det må
skje i nært samarbeid med samfunnet utanfor skulen.

Kjennskap til fortida knyter menneska saman over tid. Denne
kjennskapen er nødvendig for å kunne forstå og vurdere samtida og
er ein viktig reiskap til å planleggje framtida med. Samfunnsfaget
viser korleis menneska i møte med naturen og med kvarandre har
utvikla ulike samværs- og samfunnsformer. Å utvikle eit reflektert
forhold til samfunnet i fortid og notid er eit sentralt mål for sam
funnsfaget.

Samspelet mellom økonomi, økologi og teknologi er viktige
utfordringar i vår tid. Samfunnsfaget må derfor utvikle innsikta og
interessa hjå elevane for samspelet mellom menneske og natur og
auke medvitet deira om livsvilkåra og levekåra til menneska.

Informasjonstrykket i samfunnet har auka sterkt, og dei som er
unge i dag, får mange og ofte uoversiktlege inntrykk. Bruk av ulike
medium gir eit godt utgangspunkt for arbeidet med samfunnsfag.
Det skal hjelpe til å gi elevane overblikk og perspektiv, og øve dei til
å bli kritiske og medvitne mediebrukarar.

Arbeidsmåtar i faget

Arbeidsmåtane i samfunnsfaget må gi elevane høve til å utvikle fag
leg innsikt, dugleik og samarbeidsevne og førebu dei til handling.
Arbeidet må stimulere til undring og til å kunne stille spørsmål. Ein
kan ta i bruk historiske kjelder, forteljingar og ulike framstillingar,
utvikle og bruke spørjeskjema, intervju, systematiske observasjonar
og samle inn materiale. Målet er også å utvikle evna til å lese, tolke
og bruke kart. Elevane skal få trening i å bruke tabellar og grafiske
framstillingar. For arbeidet i samfunnsfag er skulebiblioteket ei nyt
tig informasjonskjelde.

Elevane må også få høve til å lære å argumentere, øve seg i kri
tisk analyse, sjølvstendig arbeid og erfare korleis dei organiserer eit
arbeid saman med andre. I samfunnsfag er rollespelet og andre dra
mafaglege arbeidsmåtar nyttige innfallsvinklar til læring.

På småskulesteget skal elevane arbeide med nærmiljøet, utfors
ke og finne ut av forhold og fenomen i den nære verda. Dei skal for-
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telje og få fortalt, og leiken er ei viktig kjelde til læring på dette ste

get. Elevane bør få besøk på skulen av personar som kan fortelje om
spesielle hendingar og opplevingar.

Fleire arbeidsmåtar på småskulesteget gjeld og på mellomsteget.

I tillegg skal elevane her gjere meir systematiske observasjonar, re

gistrere og sortere dei. Elevane skal og utfordrast til å tenkje over og
forklare resultatet av ulike observasjonar og innsamlingsarbeid, og
dei skal få høve til meir lesing og samarbeid.

På ungdomssteget blir det dessutan stilt krav til å formulere pro

blemstillingar, analysere og tolke ulike kjelder og å forklare og vur

dere. Elevane skal få øving i å diskutere og oppleve verdien av kom

promiss. Dei skal og få erfare viktige praktiske, demokratiske arbeids
måtar i skulekvardagen. Elevane må få lære å setje seg mål, finne

vegar til målet og ta standpunkt i omstridde saker og verdispørsmål.

Samfunnsfaget byggjer gjennom heile skulegangen på nær kon

takt og samhandling mellom skulen og lokalsamfunnet og har som

føresetnad ein omfattande bruk av døme og illustrasjonar frå nær

miljøet til elevane. Heimstaden er eit viktig utgangspunkt for å ut

vikle innsikt i samfunnet. Lokalsamfunnet opnar for å praktisere sam

funnsfaglege arbeidsmåtar og for øving i å arbeide etter demokratis

ke prinsipp og spelereglar. Gjennom aktivt arbeid i styre og stell i

elevråd og i andre samarbeidsorgan blir skulearbeidet i utvida mei
ning ein viktig del av opplæringa i samfunnsfag.

Informasjonsteknologien opnar for andre og nye arbeidsmåtar

i faget. Han gjer det mogleg for elevane å delta i eit større fellesskap

gjennom å kommunisere med menneske frå store delar av verda og
innbyr på denne måten til sjølvstendig læring.

Magne Rygh: Aker

brygge mars 1988,

1988. Olje på lerret

SIDE 176 SAMFUNNSFAG



Strukturen i faget

I læreplanen for samfunnsfag er målet og hovudmomenta ordna etter
dei tre disiplinane historie, geografi og samfunnskunnskap.

Historie tek for seg tidsdimensjonen, drøftar ulike syn på mennesket
og ulike typar samfunn til ulike tider, og tek opp drivkrefter som har
påverka samfunnsutviklinga gjennom tidene.

Geografi tek for seg romdimensjonen og endringar i rommet, lokali
sering og utbreiing på jordoverflata av naturlege og menneskeskap
te fenomen og prosessar. Geografi drøftar og forklarer samfunnet i
skjeringspunktet mellom menneske og natur og gir oversyn over livs
vilkår, levevis og levekår på jorda.

Samfunnskunnskap tek for seg politikk og sosialisering og viser kor
leis samfunnet treng reglar og lover, organisering og styring for å
kunne fungere. Samfunnskunnskap arbeider med mellommen
neskelege samspel og konfliktar og drøftar rettar og plikter, påverk
nader og utfordringar som den einskilde møter som deltakar i ulike
samfunn.

På småskulesteget er dei samfunnsfaglege momenta i stor grad inte
grerte delar av breie, tverrfaglege emne. Seinare i skulen står dei tre
deldisiplinane etter kvart meir tydeleg fram kvar for seg. Samstun
des bør arbeidet i faget heile vegen ta sikte på ein heilskap av histo
rie, geografi og samfunnskunnskap.



Opplæringa i faget har som mål

• at elevane utviklar og tileignar seg kunn
skap om livet og virket til menneska i for
tid og notid, og kan sjå levekåra i saman
heng med naturgitte og menneskeskapte
forhold og forstå og gjere greie for endring
ar i levekår

• at elevane utviklar kunnskap om historia,
kulturen og samfunnslivet til samefolket og
innsikt i den stillinga samane har i det nors
ke samfunnet

• at elevane utviklar medvit om mangfaldet
på kloden, og korleis dei kan forme og på
verke framtida gjennom arbeid med histo
riske utviklingslinjer: forholdet mellom men
neske og natur, variasjonar i levekår i ulike
samfunn og korleis dei vala menneska gjer
i dag, kan påverke framtida

• at elevane utviklar evna til å vurdere sosia

le og politiske utfordringar lokalt, nasjonalt
og globalt

• at elevane utviklar interesse for å skaffe seg
kunnskap om samfunnslivet og kunne ta
aktivt del i oppgåver dei møter

• at elevane utviklar forståing for tenkjesett
og levevis i andre kulturar i fortid og notid

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse

Menneske og samfunn før oss
Elevane skal lære at levekåra for menneska

har endra seg gjennom tidene. Dei skal
kjenne til nære forhold, fjerne land og vik
tige hendingar og kjende personar i histo
ria. Gjennom arbeidet med fortida skal ele
vane utvikle identitet, sjå det nære og lo
kale i perspektiv og få stimulert lesetron
gen.

Å orientere seg i omverda
Elevane skal lære å kjenne dei nære omgiv
nadene sine. Dei skal etter kvart også møte
folk og forhold både i Noreg, Europa og
andre verdsdelar.

Individ og samfunn
Elevane skal utvikle innsikt i forhold som

påverkar samspelet mellom enkeltmennes
ket og omverda. Dei skal få røynsle med
grunnleggjande reglar og normer for om
gang med andre.

Hovudmoment for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskulen

Menneske og samfunn før oss
I opplæringa skal elevane
arbeide med til dømes biletbøker, familie
bilete, filmar og samtale med eldre mennes
ke for å bli kjende med korleis folk levde
for ein til to menneskealdrar sidan

- høyre om framståande kvinner og menn i
historia til landet vårt, som til dømes dron
ning Ragnhild og sonen Harald Hårfagre

- samtale om kvifor vi feirar 17. mai og bli
kjende med at andre land og har nasjonal-
dagar
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Å orientere seg i omverda
I opplæringa skal elevane

- bli kjende med skulen og lære å kjenne nær
miljøet

- bruke naturen og greie ut om landskapsfor
mer, som til dømes ås, skog og slette

- lære å kjenne geografiske namn på til dø
mes heimstaden, heimkommunen, heim

fylket og landet som dei bur i, eller som

familien kjem frå

- bruke globus og bøker, og samtale om folk

og språk i ulike delar av verda, mellom an
na samane

Individ og samfunn
I opplæringa skal elevane

- lære om ulike familietypar og slektningar
og at måten samliv og familiestrukturar er

ordna på, varierer frå land til land og over
tid

-gjere seg kjende med skulen, kvifor vi har

skule, og oppgåvene og rollene til dei som

arbeider der. Samtale om reglar dei må føl
gje på skulen, og om korleis dei ønskjer at
samværet skal vere i klassen

- øve seg i å ferdast trygt i trafikken og i å te
seg slik i skule og fritid at dei ikkje set trygg
leiken i fare for seg sjølve eller andre

  2. klasse

Menneske og samfunn før oss
I opplæringa skal elevane

- lære å kjenne historiske minnesmerke og
arbeide med fortidsleivningar for å utvikle
interesse for historia til heimstaden

- bli kjende med landa i Midtausten gjen
nom å høyre om til dømes faraoar, pyrami
dar og sfinksar

Å orientere seg i omverda

I opplæringa skal elevane

-arbeide med omgrep som til dømes sol,
jord, måne, år, månad, dag og natt

- finne ut kva himmelretningar er og korleis
kjennskap til dei kan nyttast, bli kjende

med omgrep som polar og ekvator og høy
re om polferder

Individ og samfunn
/ opplæringa skal elevane

- praktisere enkle reglar for skikk og bruk som
til dømes å komme i tide, høyre etter, gje
re det ein har lova, og ta omsyn til andre

- bli kjende med at skulen har eit reglement,
at vegtrafikken og anna ferdsel, til dømes

på sjøen og i lufta, har sine reglar, og at
samfunnet har lover

- arbeide med og samtale om inntrykk og
opplevingar dei har fått frå til dømes veke

blad og teikneseriar, radio og fjernsyn, vi
deo og datanett

- få røynsle med å lage og bruke reglar i leik
og andre aktivitetar

  3. klasse

Menneske og samfunn før oss
I opplæringa skal elevane

- bli kjende med mytar, segner og eventyr og
finne ut om dei kan fortelje noko om his
toria vår

- lære noko om dei store elvane, og om kor

leis menneska til ulike tider har nytta dei

til samferdsel og energikjelder, og om byg
ging av bruer og sluser

Å orientere seg i omverda

I opplæringa skal elevane

- bli kjende med geografiske storformer som

fjell, fjordar, dalar, kyst og innsjøar, til dø
mes på bilete, på kart eller på tur
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trene seg i å finne heimkommunen, heim
fylket og landet sitt på kartet. Arbeide med
enkle kartskisser, modellar eller teikningar
av nærmiljøet

«reise» på globusen eller kartet og følgje til
dømes reisene til Leiv Eiriksson eller Co
lumbus

Individ og samfunn
I opplæringa skal elevane
planleggje og gjennomføre ein tur, utforme
reglar for korleis dei skal te seg på turen

erfare kva det vil seie å ha eit ord med i la

get når avgjerder skal fattast i skulekvarda
gen, og at reglar kan endrast

arbeide med barna sine rettar, korleis dei
blir utvida med alderen, høyre om at alle
menneske har visse felles rettar, arbeide
med konfliktar og drøfte korleis dei kan løy
sast

  4. klasse

Menneske og samfunn før oss
I opplæringa skal elevane
høyre om dei første menneska som kom til
landet vårt etter istida og lære om kor
leis steinaldermenneska i Noreg, Norden og
Europa levde

bli kjende med korleis menneska lærte å
dyrke jorda og bruke husdyr og nytta plog
og sal, vasshjul og vindmøller

Å orientere seg i omverda
I opplæringa skal elevane
bli kjende med geografiske omgrep som
tidssoner, lengde- og breiddegrad

få kunnskap om det einaste urfolket i lan
det vårt, samane, gjennom til dømes bilete,
film, litteratur og forteljingar

samtale om og samanlikne liv og virke i vårt
eige land og land i andre delar av verda som
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dei har møtt i bøker, medium eller på rei
ser

- orientere seg på globusen og kartet og fin
ne fram til verdsdelane og verdshava og
lære omgrep som til dømes kanal, sund og
halvøy

Individ og samfunn
I opplæringa skal elevane

- bli kjende med lover og reglar på ulike ni
vå frå skulereglement til Grunnlova og Sa
melova

- gjere seg kjende med kulturtilbod og fritids
aktivitetar i nærmiljøet. Arbeide med om
grep som lag, foreining og medlem og læ
re om korleis ein til dømes kan lage ein
klubb eller ei foreining med eigne reglar og
kanskje hemmeleg språk eller skrift

- samtale om å dele ansvar mellom jenter og
gutar, kvinner og menn i heim og samfunn

- gjere seg kjende med innvandringa til No
reg i vår tid og lære noko om utvandringa
frå Noreg i førre hundreåret. Kunne utvik
le toleranse overfor menneske med ulik

bakgrunn og ulike føresetnader

- diskutere normer for mediebruk med læra

rar og foreldre/føresette

Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse

Historie - frå dei eldste tidene
og fram til om lag år 1 750
Elevane skal kjenne til liv og virke hos uli
ke folkegrupper, ulike samfunnsordningar
og forholda mellom samfunn i tidlegare
tider. Dei skal kjenne til viktige hendingar
og personar i landet vårt og verda elles.
Elevane skal utvikle interesse for og glede
ved å arbeide med historie.



Hovudmoment for 5.-7. klasse

Fiske og jordbruk, 1950.
Freske i Oslo Rådhus   5. klasse

Historie - frå dei eldste tidene
og fram til om lag år 1750
I opplæringa skal elevane

- søkje informasjon om bronsealder og jern

alder i Noreg og Norden, og om korleis bruk
av ny teknologi og reiskapar gjorde livet
annleis og lettare enn i steinalderen

- møte to av dei store, velordna samfunna og

kulturane som tidleg utvikla seg omkring
dei store elvane Eufrat, Tigris, Nilen og In

dus. Arbeide med korleis dei til dømes gjor

de seg nytte av store flaumar, utvikla teikn
system og reiste svære byggverk som pyra-
midane

Geografi - omverda vår - arbeide med typiske trekk ved liv, virke og

kultur i antikken ved å leggje vekt på an
ten dei gamle grekarane eller på innbyggja

rane i Romarriket. Frå det gamle Hellas kan

elevane bli kjende med til dømes Kreta og
Athen og filosofar som Sokrates og Platon,

frå Romarriket kjende personar som Cæsar

og Cicero, og hendingar som vulkanutbro
tet i Pompeii. Bli kjende med samanhen
gen mellom antikken og samfunnet i dag

slik han kjem til uttrykk i styre og stell,
kunst og arkitektur, og møte omgrep som

til dømes olympiade, maraton, spartansk
og senat

Elevane skal lære omverda å kjenne og kun
ne gjere greie for ulike landskap, ressursar,

næringar og busetjingsmønster. Elevane

skal utvikle kunnskap om samanhengar
mellom naturressursar, næringar, busetjing

og levevis, og om det nære tilhøvet urfol
ka har til naturen. Dei skal kunne reflekte

re over likskapar og ulikskapar i den mang

faldige verda vår. Elevane skal lære å bruke

kart og gjerne nytte informasjonsteknolo
gi der det er til praktisk hjelp.

Samfunnskunnskap - mennesket i møte
med samfunnet

Elevane skal utvikle evna til å sjå og reflek
tere over si rolle i små samfunn som fami

lie, skule og heimstad. Dei skal bli fortrule

ge med og utvikle og vise respekt for de
mokrati, ytringsfridom og menneskeverd.

Elevane skal utvikle demokratisk engasje

ment - evna til å ta eigne val og til å stå
for dei.

Geografi - omverda vår
I opplæringa skal elevane

- trene seg i å bruke kart, slik at dei kan bli

fortrulege med dei geografiske hovuddraga
i sin eigen kommune, sitt eige fylke, gran-

nefylka og sitt eige land

- gjere seg kjende med ulike typar landskap

og sjå kva istida har hatt å seie for utvik
linga av landskap på heimstaden og i lan

det vårt. Arbeide med landskap i heimfyl
ket og grannefylka og med bruken av areal
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i sin eigen kommune, og strid som kan stå
om slike spørsmål

gjere seg kjende med ressursar og viktige

næringar på heimstaden, i heimfylket og

grannefylka og i landet vårt, mellom anna
med samiske næringar

utforske busetjingsmønsteret på heimsta

den og i heimfylket og arbeide med hovud

drag ved busetjinga i grannefylka og elles i
landet

Samfunnskunnskap - mennesket i møte
med samfunnet
I opplæringa skal elevane

arbeide vidare med allment aksepterte

normer og reglar for folkeskikk, samvær og

samhandling. Arbeide med og utforske for

hold som er viktige for samspel mellom

menneske i ulike roller: foreldre og barn,

gutar og jenter, kvinner og menn, lærarar

og elevar og mellom venner. Øve seg i å sjå
og handtere konfliktar

bli kjende med kva eit samfunn er og kor

leis normene i det endrar seg. Lære om reg

lane i skulesamfunnet og ta del i arbeidet i

rådsorgan og erfare korleis reglane dei er
med på å fastsetje, påverkar skulekvardagen

undersøkje korleis samfunnet har innretta

seg for å dekkje behova vi har. Arbeide

både med offentlege og private ordningar

som til dømes helse, sjukehus, brannstell,

politi, bank, forsikring, varehandel og uli
ke former for produksjonsverksemd

  6. klasse

Historie - frå dei eldste tidene
og fram til om lag år 1750
I opplæringa skal elevane

bruke ulike kjelder for å lære om dei vikti

gaste hendingane på vegen mot samlinga

av Noreg til eitt rike. Arbeide med og utfors

ke samfunnsutviklinga i Noreg og Norden
frå vikingtida fram mot svartedauden,

og bli kjende med personar som til dømes

Olav den heilage og kong Sverre. Oriente
re seg om liv og virke hos samane i denne
tidsperioden

- bli kjende med framståande menn og kvin

ner frå europeisk mellomalder som til dø

mes Karl den store, Gange-Rolv, Frans av

Assisi og Jeanne d'Are. Bli kjende med

levevis, samfunnsordningar, konfliktar og
menneskesyn i denne tida og høyre om til
dømes krosstoga

- arbeide med viktige oppdagingsreiser og
framvoksteren av dei mongolske og arabis

ke verdsrika. Bli kjende med personar som

til dømes Marco Polo, Djengis Khan og Mu
hammed

Geografi - omverda vår
I opplæringa skal elevane

- øve seg i å bruke kart for å lokalisere vikti

ge fjellområde, elvar, land og byar i Norden

og andre regionar i Europa. Lage planar for

reiser til ulike europeiske reisemål

- arbeide med landa i Norden og eit utval

land frå andre delar av Europa med vekt på

landskapstypar, ressursar, næringar, busetj
ing og levevis

- gjere seg kjende med korleis produksjon og

forbruk fører til forureining av jord, vatn

og luft, og det arbeidet som blir gjort for å
råde bot med forureiningane

Samfunnskunnskap - mennesket i møte
med samfunnet
/ opplæringa skal elevane

- bli kjende med viktige institusjonar i demo

kratiet vårt: dei politiske partia, Stor

tinget, regjeringa, Sametinget, fylkesting,

kommunestyre, rettsstell og forsvaret

- samanlikne forholda i samfunn med og

utan ytringsfridom og sjå verdien av yt

ringsfridom for einskildmenneske og sam
funn. Få røynsle med frie medium som ein
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føresetnad for levande folkestyre, men at

medium og kan manipulere
- lære om nokre av dei kulturane europear

ane møtte i Amerika, Afrika og Asia som til
dømes aztekarar, inkaer og indarar. Gjere

-lære om ulike former for internasjonalt seg kjende med korleis europearane oppda

samarbeid, slik som arbeidet i Nordisk råd, ga og koloniserte andre verdsdelar, og dei
Europarådet og EU, og korleis dei verkar på skal drøfte følgjer koloniseringa fekk for

Kun ikke bange

for Cholera! 1833.

Fargelagd litografi
av ukjend teiknar

kvardagen vår

MM 7. klasse

Historie - frå dei eldste tidene
og fram til om lag år 1 750
I opplæringa skal elevane

- arbeide med samfunnsutviklinga i Norden

i tida frå svartedauden og fram til om lag

1750 og møte omgrep som til dømes han
seatar, danevelde og dansketida

Kun ikke bange for Cholera!

*,-.

'^jaazi sts?cÆBr

arbeide med samfunnsutviklinga i Europa
frå slutten av mellomalderen til rundt år

1750. Bli kjende med kva eit nytt verdsbil

ete og eit nytt syn på mennesket hadde å
seie for framvoksteren av moderne sam

funn. Lære om viktige personar og hend
ingar som til dømes Martin Luther, Guten

berg og boktrykkjarkunsten, Galileo Gali

lei, Peter den store, renessansen og slave
handel

desse områda, for Europa og for vårt eige

land. Bli kjende med oppdagingsreisande
som til dømes Columbus og Magellan

Geografi - omverda vår
I opplæringa skal elevane

- bruke kart og arbeide med verdsdelane og

verdshava. Øve seg i å lokalisere utvalde

stader og geografiske fenomen som land og
byar, store fjellkjeder, elvar og ørkenar på
kartet

- søkje informasjon om landskapstypane regn

skog, grasslette og ørken. For å sjå saman
hengen mellom naturtypar og næringsfor

mer må dei gjere seg kjende med levemå

ten til urfolk knytte til ulike naturtypar og
med korleis folk flest lever der i dag. Bli kjen

de med endringane som skjer med natur
typane på grunn av måtar menneska bru
ker naturen på

- samanlikne landskap, ressursar og næring

ar i utvalde regionar og land frå verdsdel
ane Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika,

Asia og Oseania og arbeide med variasjon,
likskapar og ulikskapar i busetjing og leve-
vis i verda

Samfunnskunnskap - mennesket i møte
med samfunnet
I opplæringa skal elevane

- arbeide med dei fysiske og psykiske end

ringane som tek til i puberteten, slik at dei
betre kan møte problem og utfordringar

som er knytte til mellom anna utvikling
av seksuell identitet i denne fasen av livet.

Samle kunnskap om rusmiddel og få høve
til å avklare sine eigne haldningar til dei

- finne ut kvifor flyktningar og asylsøkjarar
kjem til landet vårt. Søkje informasjon om
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forhold i dei landa flyktningane kjem frå,
og om forhold som møter dei i vårt land.
Samtale om årsaker til fordommar mot inn
vandrarar

skaffe seg oversikt over internasjonalt arbeid
for menneskerettar. Søkje informasjon om
det arbeidet FN og andre organisasjonar gjer,
bli kjende med bakgrunnen for og innhal
det i FNs barnekonvensjon, ILOs konven
sjon om rettane til urbefolkninga og ta del
i praktisk hjelpearbeid

Mål for ungdomssteget, 8.- 10. klasse

Historie - hovudlinjer frå om lag 1750
og fram til vår tid
Elevane skal utvikle oversikt over historis

ke hovudlinjer i tida frå omkring 1750 og
fram til i dag. Dei skal kunne greie ut om
og vurdere samanhengar, likskapar og ulik
skapar i samfunnsutviklinga i ulike land og
verdsdelar. Dei skal finne årsaker til og
følgjer av viktige historiske hendingar. Dei
skal arbeide med, analysere og vurdere his
toriske kjelder og ulike historiske framstil
lingar.

Geografi - ei verd av likskap og ulikskap
Elevane skal kunne gjere greie for og for
klare variasjonar i livsvilkår og levekår og
vurdere prosessar som endrar dei. Elevane
skal kunne forstå og forklare geografiske
fenomen og prosessar og kunne orientere
seg lokalt, nasjonalt og globalt.

Samfunnskunnskap - deltaking og styring
Elevane skal bli fortrulege med si eiga ut
vikling og ha kjennskap til rettar og
plikter som individ og samfunnsmenneske.
Dei skal ha innsikt i retningslinjer og idé
grunnlag for politisk virke i eit demokratisk
samfunn. Elevane skal utvikle interesse for

og få øving i demokratiske arbeidsmåtar og
aktiv deltaking i samfunnet. Dei skal utvik
le evne til sjøvstendig og kritisk tenking og
gjere grunngitte val i verdispørsmål.

Hovudmoment for 8.-10. klasse

  8. klasse

Historie - hovudlinjer frå om lag 1 750
og fram til vår tid
I opplæringa skal elevane

- finne ut korleis Noreg fekk grunnlova si
i 1814 og korleis grunnlovsvedtaket har
påverka utviklinga i landet vårt. Lære om
samanhengar mellom idear og krav bak den
amerikanske fridomskampen, den franske
revolusjonen og den norske grunnlova

-vinne innsikt i korleis kampen om makt
mellom Storting og regjering førte til par
lamentarisme og la grunnen for dei politis
ke partia. Lære om kampen for allmenn
røysterett for menn og kvinner, og fram
voksteren og følgjene av arbeidarrørsla og
kvinnerørsla. Bli kjende med hovuddrag
ved utviklinga av dei andre nordiske sam
funna

- diskutere idear og krefter som førte til fram
voksteren av nye nasjonalstatar i Europa,
og til oppløysinga av unionen mellom No
reg og Sverige i 1905. Undersøkje korleis
desse historiske hendingane har inspirert
målarkunst, litteratur, arkitektur og musikk.
Arbeide med omgrepa fedrelandskjærleik,
nasjonal identitet og nasjonalisme

- gjere seg kjende med endringane i makt
forholda, i næringslivet og i kvardagsli
vet som den industrielle revolusjonen før
te med seg, mellom anna for klasseforhol
da, utvandring og helse

-finne fram til grunnleggjande trekk ved
og ulike syn på imperialismen som økono
misk og politisk system. Reflektere over føl
gjene av europeisk, amerikansk og japansk
imperialisme
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Geografi - ei verd av likskap og ulikskap
I opplæringa skal eleven

- arbeide med naturgrunnlaget - jorda som
del av universet, dei indre og ytre kreftene

til jorda, rørslene i luftmassane, krinsløpet
til vatnet, ver, klima og vegetasjon. Under
søkje korleis ulike landskap blir danna

- øve seg i å sjå samanhengar mellom natur

og samfunn, utvikle innsikt i at menneska
er avhengige av naturgrunnlaget og korleis

menneska påverkar og endrar det. Gjere seg

kjende med debatten om og få høve til å
avklare eigne haldningar til desse spørsmå-
la

- skaffe seg oversyn over geografiske hovud

drag lokalt og i landet i det heile. Oriente
re seg lokalt og arbeide med å lokalisere dei
store viddene, kjende fjell, innsjøar, elvar,
fjordar og brear i Noreg. Øve seg i å plasse-

re fylka og dei største byane på kartet

Samfunnskunnskap - deltaking og styring
I opplæringa skal elevane

- samtale om og vurdere omgangsformer

og atferdsnormer mellom jamaldrande og
i familie, skule og nærmiljø. Gjere seg kjen
de med og drøfte rettar og plikter for barn
og unge. Få røynsle med å planleggje øko-

Carl von Hanno:

Arbeidsløse, 1933-34.

Olje på lenet nomien sin og styre forbruket sitt

- undersøkje lokalt lags- og foreiningsarbeid

og politisk verksemd i kommunen. Planleg
gje og gjennomføre arrangement basert på

reglane for god møteskikk

- gjere seg kjende med korleis kommunar og

fylkeskommunar er organiserte. Hente in

formasjon om og drøfte saker som kommu

nestyret behandlar, til dømes vitje eit kom
munestyremøte. Utforske arealbruk i kom-

munen og følgje ein planprosess

- søkje informasjon om det lokale arbeidsli

vet, organisasjonane i arbeidslivet og uli
ke forhold som påverkar arbeidsplassar og

næringsliv i lokalsamfunnet

  9. klasse

Historie - hovudlinjer frå om lag 1 750
og fram til vår tid
I opplæringa skal elevane

- skaffe seg kunnskap om auken i verdshan

delen, korleis det har gjort landa økono

misk avhengige av kvarandre og endra dei
sosiale forholda og klasse- og lagdelinga
innanfor landa

- arbeide med den kommunistiske revolusjo

nen i Russland og utviklinga av kommunis
men og sosialismen i Europa og Noreg

- reflektere over idégrunnlaget for fascismen

og nazismen slik at dei kan utvikle ei med
viten haldning til desse ideologiane og mo-

derne utløparar av dei

- arbeide med krefter, konfliktar og val som

førte til dei to verdskrigane, og samanheng
ar mellom dei. Gjere seg kjende med gang-

en i krigane og vurdere følgjene av dei

- søkje informasjon frå ulike kjelder, til dø

mes eldre menneske, museum, krigsmin

nesmerke, skrivne framstillingar, film og
informasjonsteknologi. Arbeide med hen

dingar i Noreg frå den andre verdskrigen.
Bli kjende med følgjer av krigen for sin
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eigen kommune og landsdel og for landet
i det heile

få innsikt i utviklinga av norsk politikk

overfor samar og kvener og i endringar i

grunnsyn som har prega denne politikken.

Undersøkje kva for verknad politikken til
storsamfunnet har hatt og har for urbe

folkninga. Få kjennskap til kva Lappe-co
dicillen frå 1751 har hatt å seie for utvik

linga av det samiske samfunnet

Geografi - ei verd av likskap og ulikskap
I opplæringa skal eleven

utvikle kjennskap til korleis menneska nyt

tar naturgrunnlaget til å skaffe seg mat,

energi og andre varer. Bli kjende med ulike

typar produksjon og øve seg i å bruke inn

delinga i dei tre hovudtypane av næringar:

primær-, sekundær- og tertiærnæring og
korleis dei er endra over tid

vurdere bruk og misbruk av ressursar, kon

sekvensar det får for miljø og samfunn og

konfliktane dette skaper. Arbeide med om

grepa gjenbruk og resirkulering, kunne ut

vikle eit nyansert og realistisk syn på kva
som er teknisk mogleg, og på grenser for
den teknologiske utviklinga

kunne utvikle oversikt over geografiske ho

vuddrag i Europa. Øve seg i å lokalisere dei

viktigaste regionane, landa og byane i Eu

ropa, dessutan tilgrensande havområde,
store fjellkjeder, innsjøar, øyar og elvar

Samfunnskunnskap - deltaking og styring
I opplæringa skal elevane

skaffe seg innsikt i følgjer av rusmiddelbruk
og røyking. Bli inviterte til å samarbeide om

eit røykfritt miljø. Drøfte haldningar til frå
hald, måtehald og misbruk

undersøkje kva politiske parti, Sameting,

Storting og regjering, Forsvaret, viktige

organisasjonar og massemedia arbeider
med. Drøfte formelle og uformelle maktfor

hold i det norske samfunnet. Bli kjende med

korleis ulike pressgrupper arbeider med lob

byverksemd og folkeaksjonar og drøfte sa

manhengen mellom eigne interesser og
omsynet til dei andre

- hente inn kunnskap om lov og rett, dom

stolar, kriminalitet og straff. Drøfte årsaker

til ulike typar kriminalitet. Vurdere korleis
samfunnet reagerer på ulike lovbrot

- arbeide med problemstillingar knytte til
rasisme/antirasisme

- setje seg inn i levekår, kultur, språk og sam

funnsliv for samar i Noreg og i andre land.
Bli kjende med faktorar som verkar inn på

forholdet mellom samane og det norske
storsamfunnet

- arbeide med hovuddrag i norsk nærings- og
yrkesstruktur. Vurdere den aukande om

stillingstakten i næringslivet og diskutere
problem og utsikter den ber i seg

  10. klasse

Historie - hovudlinjer frå om lag 1750
og fram til vår tid
I opplæringa skal elevane

- greie ut om og vurdere dei nasjonale og

globale følgjene av den materielle vokste

ren i etterkrigstida og dei teknologiske ny

vinningane i dei ulike primær- og sekun

dærnæringane og i hushaldning, transport
og massemedium

arbeide med utviklingslinjer i det norske

samfunnet i etterkrigsåra med vekt på fram

voksteren av velferdsstaten. Gjere seg kjende

med bakgrunnen for og følgjene av utdan

ningseksplosjonen, oljeutvinninga i Nord
sjøen, den store rolla media har fått, den

nye innvandringa, endringane i kjønns

rollene og familiestrukturen, synleggjer

inga av den samiske kulturen og det vek

sande samiske medvitet. Kartleggje hovud

drag ved utviklinga i dei andre nordiske
landa
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finne ut korleis moderne teknologi har gjort

verda mindre og korleis kontakt, handel og
samarbeid over landegrensene og mellom

kontinenta har vorte stadig meir nødven

dig

gjere seg kjende med konfliktar og samar

beid i Europa og elles i verda og med arbei
det for nedrusting, fred og internasjonal
rettferd. Vurdere den rolla Noreg har i verds
samfunnet

arbeide med den politiske utviklinga i Eu

ropa etter den andre verdskrigen, diskute

re problem og mogleg utvikling som følgjer

av dei politiske omveltingane i Mellom- og
Aust-Europa

samanlikne utviklinga i to regionar i Afri
ka, Asia eller Sør-Amerika med to regionar

i Nord-Amerika eller Vest-Europa med vekt

på forhold som har skapt variasjonar i sam
funnsutviklinga på ulike stader i verda

Geografi - ei verd av likskap og ulikskap
I opplæringa skal elevane
arbeide med befolkningsspørsmål, til dø
mes storleik, struktur, utvikling, flytting og

flukt. Diskutere årsakene til og verknadene
av byvoksteren

gjere seg kjende med hovuddrag ved og

ulike syn på den globale økonomien, det
internasjonale handelsmønsteret og den

internasjonale arbeidsdelinga. Søkje infor

masjon om verksemda til multinasjonale

selskap og til det arbeidet som blir gjort av
dei ulike organisasjonane i FN

drøfte naturgrunnlag, levevis og levekår i
eit utval land frå verdsdelane Nord-Ameri

ka, Sør-Amerika, Afrika, Asia og Oseania

setje seg inn i og diskutere dei store for
skjellane mellom fattige og rike delar av

verda i lys av FN-erklæringa om mennes
kerettane. Bli kjende med dei problema
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som forskjellane skaper, og drøfte premiss
ane for berekraftig utvikling

- orientere seg om dei geografiske hovuddra

ga i verda og lokalisere verdsdelane, verds
hava, dei største fjellkjedene, innsjøane,

elvane og øyane. Arbeide med og gjere seg

kjende med busetnad, store byar og kom

munikasjonar i regionar og land dei har
valt å arbeide med

Samfunnskunnskap - deltaking og styring
I opplæringa skal elevane

-bli kjende med dei utvida rettane og plik

tene dei får gjennom ungdomsalderen. Ar
beide med familieøkonomi og med hovud

draga i den norske samfunns- og statsøko
nomien

-diskutere og vurdere normer for seksu

alitet, samliv og ekteskap og partnarskap.

Drøfte likestilling mellom kjønna, seksuell
identitet, abort, fosterdiagnose og saman

hengen mellom genteknologi, medisinske
nyvinningar og etiske val

- arbeide med og utforske ulike typar medi
um. Øve seg i å ta stilling til ulike typar

påverknad, press og reklame. Gjere seg kjen

de med kva den nye informasjonsteknolo
gien gjer mogleg, og kva verknader han kan
få

- setje seg inn i politiske tilhøve og styrings

ordningar i Europa og andre verdsdelar og

gjere seg kjende med internasjonale sam
arbeidsorgan i Europa og verda elles

- undersøkje ulike vidaregåande utdannings

vegar og kunne få utvikle ei realistisk hald

ning til ein mangfaldig og skiftande arbeids
marknad



Konrad Mehus: Gulrotsølje, 1991. Sølv med treløv





INNLEDNING

Fagets plass i skolen

I et samfunn i stadig endring gir møtet med kunst, arkitektur, de
sign, kunsthåndverk og håndverk - fra fortid og nåtid, fra egen og
andres kultur - viktige referanserammer for kulturell innsikt. Forank
ring i egen kultur gir grunnlag for identitet og respekt for nye og
ukjente inntrykk og uttrykk. Faget kunst og håndverk skal bidra til å
utvikle elevenes evne til å påvirke og prege sine omgivelser og sitt
miljø.

Den estetiske dimensjonen i faget ligger på flere nivåer, fra den
spontane iver og glede gjennom det eksperimenterende og person
lig skapende til det estetisk erkjennende. I møte med profesjonelle
utøvere og deres arbeider hentes glede og inspirasjon. Kunnskap om
kunst og formkultur fra ulike kulturer og fra fortid og samtid gir in
spirasjon til eget arbeid.

I arbeid med form, farge og komposisjon med ulike materialer,
redskaper og teknikker står problemløsning og utprøving sentralt.
Gjennom praktisk arbeid får elevene viktig erfaring som gir mulig
het til å se sammenhenger mellom materialer, tradisjon og kultur.

Evne til observasjon er vesentlig for formforståelse. I arbeid med
faget oppøves evnen til visualisering av ideer og til gjengivelse av
form. Dette kan bidra til å øke forutsetningene for eget skapende
arbeid.

Audiovisuelle kommunikasjonsformer stiller oss overfor estetiske
og etiske utfordringer. I et medie- og forbrukersamfunn som søker å
påvirke og innvirke på vårt liv og våre verdivalg, er det viktig at elev
ene utvikler en kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og kom
munikasjon. I veksling mellom teori og praksis, inntrykk og uttrykk,
utgjør faget en særlig kilde til kunnskap, problemløsning, skaperglede
og praktisk virke.

Arbeidsmåter i faget

Faget Kunst og håndverk har sin hovedtyngde knyttet til praktisk ska
pende arbeid med form og farge i ulike materialer. I faget må det leg
ges vekt på varierte arbeidsmåter der eleven gjennom praktisk arbeid
får tid til å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som
utvikler mestring og glede, og som motiverer for nye faglige utford
ringer.
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På småskoletrinnet står undring og opplevelser gjennom lekpre
get læring sentralt, og i møte med ulike uttrykk innen kunst og form
kultur gis elevene mulighet til å ta mange sanser i bruk. Gjennom
varierte aktiviteter møter de enkle utfordringer i arbeid med natur
materialer, enkelt verktøy og enkle teknikker. Tegning, maling, mo
dellering og bygging er viktige aktivitetsområder.

På mellomtrinnet må elevene få mulighet til å tilegne seg mer
eksakte kunnskaper og ferdigheter i faget. Inntrykk fra kunst og form
kultur kan brukes som inspirasjon til å få erfaring med de enkelte
materialers muligheter og begrensninger, og til samtale om egne og
andres arbeider.

På ungdomstrinnet har elevene tilegnet seg tilstrekkelige kunn
skaper og ferdigheter til å løse faglige problemstillinger både indivi
duelt og i fellesskap. Opplæringen skal planlegges med tanke på at
elevene nå i større grad kan ta ansvar for egen læring. Elevene bør få
arbeide med temaer som er nær knyttet til deres interesser, og de skal
i større grad kunne gi faglige begrunnelser og kunne reflektere over
egne og andres arbeider. Aktivitetene bør samordnes og kombine
res, slik at det er mulig å prøve ut og bruke ulike materialer, redska
per og teknikker i ett og samme arbeid.

Inntrykk fra kunst og formkultur i nærmiljøet er viktig for elev
enes tilhørighet og er et godt utgangspunkt for ulike oppgaver, te
maer og prosjekter. Møte med profesjonelle utøvere og deres arbei
der kan gi glede og inspirasjon til elevenes egne arbeider. Det er vik
tig at elevene får møte original bildekunst, kunsthåndverk og design
gjennom riksutstillinger og kunstinstitusjoner. Møte med lokale
håndverkstradisjoner og utøvere er også viktig i den lokale forank
ringen av faget.

Elevene skal få et variert grunnlag for utvikling av visuell kom
petanse og evne til problemløsning. Det er viktig at hovedmoment
ene ses i sammenheng slik at opplæringen og arbeidsoppgavene ska
per meningsfulle aktiviteter for elevene. Gjennom arbeid med fabu
lering og ideutvikling skal elevene kunne gis mulighet til å oppøve
sin forestillingsevne. I arbeid med gjengivende oppgaver får elevene
trening i å gjengi det de opplever og sanser. Dette bidrar til å utvikle
sentrale ferdigheter som evnen til observasjon, innlevelse og gjengi
velse.

Det ligger både læring og motivasjon i at nærmiljøet verdsetter
elevenes arbeid. Arbeidene kan inngå i for eksempel teaterforestill
inger, skolens presentasjonsmateriell og skoleavis eller i utforming
og vedlikehold av skolemiljøet. På den måten får elevene erfare at
de kan ha innflytelse på utformingen av sin visuelle hverdag.
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Strukturen i faget

Oppleve, uttrykke og reflektere er overordnet fagstrukturen og skal

prege opplæringen og arbeidet i faget. Lærestoffet i faget er struktu
rert i to hovedområder: Bilde - bildekunst (todimensjonal form) og

Skulptur og bruksform (tredimensjonal form). Komponentene kunst

og formkultur, form, farge og komposisjon, materialer, redskaper og
teknikker danner en helhet og skal inngå i alt arbeid med faget.





FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

Opplæringen i faget har som mål

• at elevene utvikler identitet og forståelse for
kulturarven gjennom innsikt i egen og and
res kunst og formkultur

• at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede,
observasjonsevne og estetisk sans gjennom
praktisk skapende arbeid

• at elevene utvikler sin evne til visuell kom

munikasjon gjennom praktisk arbeid med
ideutvikling, problemløsning og symbolbe
handling

• at elevene gjennom praktisk arbeid og re
fleksjon blir oppmerksom på hvordan øko
logi, miljøvern og vårt estetiske miljø er
viktig for vår livskvalitet

Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
Elevene skal få innblikk i et kulturelt mang
fold av kunstneriske uttrykk. Elevene skal
gjennom varierte sanseinntrykk og opp
levelser kunne skape bilder slik at de kan
oppleve glede og bli trygge på egen uttrykks
evne. De skal tilegne seg kunnskap og grunn
leggende erfaringer med form og farge i ar
beid med egnede materialer.

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
Elevene skal utvikle evnen til å samtale om

varierte eksempler på kunst og formkul
tur og prøve ut form, farge og komposisjon
knyttet til eget arbeid. Elevene skal utvikle
sine skapende evner og uttrykksmuligheter
i arbeid og lek med tredimensjonale former
og kunne løse enkle problemstillinger knyt
tet til skapende arbeid. Gjennom arbeid med
ulike materialer skal elevene utvikle sitt be

grepsapparat. De skal få erfaring med å finne
fram til materialer som er tilgjengelige i lo
kalmiljøet, og hvordan de kan utnyttes i
skapende arbeid. Elevene skal opparbeide
grunnleggende ferdigheter i bruk av enkle
materialer, redskaper og teknikker.

Hovedmomenter for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskolen

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- bli kjent med og samtale om bildene til uli
ke eventyrillustratører, f eks Theodor Kit
telsen og Erik Werenskiold

- oppleve hvordan ulike kunstnere, f eks Ed
vard Munch og Pablo Picasso, uttrykker seg
forskjellig i bilder



gjengi inntrykk og uttrykke fantasi og ska

perglede i bilder, f eks tegne, male, rive,

klippe og lime, med utgangspunkt i egne

opplevelser, musikk, eventyr, fortellinger og
aktuelle temaer i nærmiljøet

arbeide med egnede materialer, redskaper

og teknikker gjennom eksperimenterende
lek med form og farge

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene
møte og samtale om skulptur og bruksform

av naturmaterialer i tilknytning til aktuel
le temaer

møte og samtale om ulike typer rom, f eks

klasserom/stue, og oppleve sosialt samspill
og glede gjennom lekpregede aktiviteter,

blant annet bygging av miljøer, og få erfar
inger med enkle konstruksjonsmåter

bruke fantasi og opplevelser som utgangs

punkt for skapende arbeid med skulptur i
ulike materialer

samle, sanse og bearbeide naturmaterialer

og samtale om verdier som naturen repre
senterer

arbeide med ulike typer tråd og oppleve

gleden ved å mestre enkle teknikker, f eks
tvinning, fletting og veving

  2. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene
bli kjent med og samtale om barnebokillust

rasjoner av ulike nordiske kunstnere, f eks
Thorbjørn Egner og Tove Jansson

oppleve hvordan forskjellige kunstnere i
ulike kulturer, deriblant den samiske, har
framstilt ulike motiver, bl a natur, i sine

bilder, f eks John Andreas Savio og Harald
Sohlberg

- eksperimentere med form og farge i forhold

til aktuelle temaer og leke med rytme i bor
der og skrift

- gjengi inntrykk og uttrykke fantasi og føl
elser i skapende arbeid med ulike temaer fra

nærmiljøet og øve seg med forskjellige red

skaper for tegning og maling på ulike pa
pirkvaliteter

- prøve ut enkle trykkteknikker, med stem

pel og sjablong, og prøve ut enkle former
for broderi

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene
bli kjent med skulptur, arkitektur og bruks
former som er relevante i forhold til nær

miljøet og elevenes eget skapende arbeid

besøke og samtale om uterom, f eks gater,

plasser, torg, og om ulike bygninger som
har forskjellige bruksområder

bli kjent med geometriske grunnformer og

oppleve form og rom gjennom lek og byg
ging i ulike materialer

arbeid med leire og gjøre oppdagelser om

materialets egenart og få innblikk i model
lering

bli kjent med naturmaterialer som tre og ull
og gjennom bearbeiding, f eks spikking og

toving, få erfaring i å framstille enkle bruks
former
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  3. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- oppleve og samtale om hvordan fantasi og
virkelighet er framstilt i arbeidene til ulike

kunstnere, f eks Nikolai Astrup, Rene Mag

ritte og Marc Chagall, og få innblikk i uli

ke kulturers kunstuttrykk i forhold til my
ter, eventyr og fortellinger

-bli kjent med bilder av ulike kunstnere

fra realismen, f eks Christian Krohg, Anna

Ancher og Oda Krohg, gjengi inntrykk og
uttrykke fantasi og følelser i skapende ar-
beid med bilder

- samtale om fantasi og virkelighet i tegne

serier og andre massemedier og arbeide med
enkle grunnprinsipper for animasjon, bl a
blåbok

- eksperimentere med grunnformer og orna
menter på ulike flater av for eksempel teks-

til, tre og leire
Inna Salo Jæger:

VerSacrum, 1989. -utvide sine erfaringer med å bruke ulike
Olje, tempera på lerret materialer, redskaper og teknikker og
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eksperimentere med ulike papirkvaliteter i

arbeid med tegning, maling og enkle trykk
teknikker

- utforske fargeblanding med utgangspunkt

i primærfarger og bruke dem i egne arbei

der, og erfare hvordan pigment og miljø
vennlig bindemiddel kan blandes til for ek
sempel maling eller fargestifter

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene

-bli kjent med varierte uttrykk i skulptur,

håndverk og kunsthåndverk og oppleve

hvordan fantasi og virkelighet kan være ut

gangspunkt for å skape skulptur og bruks
form

- få kjennskap til ulike kulturers bygningsfor
mer, f eks lavvo og gamme

- lære om fargenes symbolverdi, blant annet

ved å se på hvordan ulike gjenstander, f eks

vannkraner og trafikklys/skilt, har sine be
stemte symbolfarger

- eksperimentere med og samtale om tekstur
og farge i ulike materialer

- bli kjent med enkle teknikker for å bygge

opp former i plastiske materialer og øve seg

i å bruke et utvalg håndverktøy, bl a kniv,
sag og rasp, i arbeid med harde materialer

- øve seg i enkle sammenføyningsteknikker,

f eks håndsøm, enkel hekling, toving og
fletting, i tekstilt arbeid

  4. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- oppleve og bli kjent med bilder av kunst
nere fra ulike tidsepoker, f eks Leonardo da

Vinci og Paul Cézanne, og lære om symbo
ler og bilder i sin egen og andres kultur



fortelle, uttrykke fantasi og følelser gjennom

skapende arbeid med bilder og tegneserier
og samtale om forholdet mellom skrift og
bilde med utgangspunkt i arbeid med avis

er og reklame

bli oppmerksom på lys og skygge i omgi

velsene og på en enkel måte gjengi dette i

sine egne bilder, og eksperimentere med
tegneredskaper som kull og kritt

eksperimentere med og samtale om rom
virkning i sine egne og andres bilder og øve

seg i å arbeide med farger for å oppnå ulike
kontraster, f eks lys/mørk - varm/kald

eksperimentere med grunnformer og rytme

i oppbygging av ornamenter og prøve for
eksempel trykk og broderi ut på ulike pa

pir- og tekstilkvaliteter

Skulptur og bruksform

Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene

få innblikk i ulike kulturers tradisjoner in

nen byggeskikk og bruksform og erfare uli
ke bruksformers funksjon, nytteverdi og

dekor i for eksempel ornamenter og møns
terbygging

arbeide skulpturelt med utgangspunkt i vår
felles kulturarv, f eks folkeviser, fortellinger,

sagn og mytologi, og få kjennskap til en
kel scenografi gjennom skapende arbeid

prøve ut naturmaterialer og enkle teknik
ker som er sentrale i norsk og samisk kul

tur, og få kjennskap til fargebruk på klær og
bruksgj enstander

prøve ut miljøvennlig overflatebehandling
av tre og enkel behandling av leirflater gjen
nom eget arbeid

utvide sine erfaringer med å bearbeide

og sette sammen trematerialer gjennom ar
beid med enkle skulptur- og bruksformer,
f eks lime, spikre, skru

- øve seg på grunnprinsipper for strikking og
veving i arbeid med enkle former ut fra

sine egne ideer og få erfaring med enkel
plantefarging

Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form

Elevene skal utvikle evnen til glede og und

ring og få impulser til eget skapende arbeid

gjennom økt kjennskap til norske og inter

nasjonale kunstneres arbeider. Elevene skal
videreutvikle sine kreative evner slik at de

i økende grad kan kommunisere med bil
der. De skal bli bevisste om at egne kunn

skaper og ferdigheter er viktige forutset

ninger for å kunne skape ønskede uttrykk

i eget arbeid. Med utgangspunkt i opple

velser og observasjoner skal elevene kunne
arbeide med form, farge og komposisjon og

bli kjent med ulike virkemidler som kan gi
illusjon av rom, lys og skygge i egne bilder.
De skal vinne økt forståelse for det indivi

duelle og personlige i arbeid med ulike ma
terialer, redskaper og teknikker og i øken

de grad kunne begrunne valg i forhold til
hensikten med arbeidet.

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form

Elevene skal arbeide med lokal og nasjonal

byggetradisjon for å utvikle kunnskap om
og evnen til refleksjon over rom og bygning

er. De skal få inspirasjon til egenutvikling
ved å lære om lokale og regionale kultur

tradisjoner og skulptur, kunsthåndverk og
håndverk fra sin egen og andres kulturer.
Elevene skal videreutvikle sine kreative ev

ner gjennom arbeid med skulptur og bruks

form og i økende grad bli bevisste om at fag
kunnskap er viktig for å skape et tilfredsstil

lende uttrykk. De skal kunne gi enkle bruks

former et mer bevisst personlig uttrykk ut

fra behov, form, farge og komposisjon. De
skal utvide sine erfaringer med materialer
og teknikker og ha forståelse for formålstjen-
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lig redskapsbruk. Elevene skal få erfaring
med å ta økologiske hensyn i valg og bruk
av materialer til sitt eget arbeid.

- eksperimentere med hvordan kontraster
mellom diagonale og horisontale/vertika
le retninger kan benyttes i enkel komposi
sjon for å gi illusjon av bevegelse og ro, og
prøve dette ut i eget arbeid

- erfare hvordan forminsking, overlapping
og farger kan gi illusjon av rom i arbeid med
tegning og maling, og utvide sin erfaring
med å blande farger og bruke dette i eget
skapende arbeid

Folke Fjållstrom:
Hornskje

- øve seg i å gjengi et motiv sett rett oven
fra og rett fra siden og få trening i å lese
enkle arbeidstegninger, f eks kart, arkitekt
tegning, og å lage enkle utstillinger

I
- prøve ut og arbeide mer bevisst med ulike

papirkvaliteter og formater for tegning, ma
ling og enkle trykkteknikker, bl a høytrykk

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- bli kjent med ulike stilarter og hustyper i
nærmiljøet, og få anledning til å møte og
samtale med lokale utøvere, f eks arkitek
ter, kunsthåndverkere og håndverkere

- møte eksempler på skulptur fra egen og and
res kultur, gruppere på ulike måter med vekt
på tema, uttrykksmåte og materiale, og bru
ke dette som utgangspunkt for eget skapen
de arbeid

Hovedmomenter for 5.-7. klasse - øve seg i å forenkle form gjennom arbeid
med skulptur, bruksformer og dekor og få
mulighet til å hente impulser fra ulike kul
turer

  5. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form - eksperimentere med et utvalg naturmate
rialer og syntetiske materialer som er van
lige i vår kultur, deriblant den samiske

I opplæringen skal elevene
-bli kjent med arbeider til sentrale kunst

nere innen nasjonalromantikken, f eks
Adolph Tidemand, og kjenne til bilder fra
ekspresjonismen, deriblant bilder av Ed-

- lære å bruke symaskin i eget skapende ar
beid, f eks lappeteknikk og maskinbroderi

yard Munch

SIDE 198 KUNST OG HANDVERK



videreutvikle sin materialkunnskap og sine

ferdigheter med enkle teknikker og konstruk

sjonsmåter og erfare sammenheng mellom
form og funksjon gjennom eget arbeid

  6. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene
møte bilder fra forskjellige tidsepoker som
viser hvordan ulike kunstnere, f eks Rem

brandt og Peder Balke, har arbeidet med lys

og skygge, og bli kjent med bilder som vi
ser hvordan ulike impresjonister, bl a Claude
Monet, arbeidet med lys og farger

undersøke lysets egenskaper ved praktiske

eksperimenter og gi uttrykk for sine opple

velser og observasjoner i skapende arbeid
med ulike teknikker, f eks tegne, male, fo

tografere, filme

eksperimentere med lys som stemnings
skapende virkemiddel og bli kjent med hvor

dan fargekontraster, f eks lys-mørk-kontrast

og komplimentærkontrast, kan benyttes for
å gjengi lys og skygge

øve seg i å tegne egenskygge og slagskygge

øve seg i å observere og gjengi proporsjon
er og størrelsesforhold i skapende arbeid
med ulike temaer og eksperimentere med
enkle animasjonsteknikker på bl a data

bli kjent med hvordan papir blir til, og er

fare hvordan papir kan resirkuleres og be
nyttes i nye sammenhenger

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene
bli kjent med hvordan ulike designere,
f eks Poul Henningsen, har arbeidet med

form og funksjon, og erfare ulike materia
lers evne til å filtrere, reflektere og skjerme

lys
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- erfare hvordan ulike former og materialer

fanger lyset, gjennom å forme flater i ulike
materialer, f eks papir, papp, tekstil og me
tallfolie, og benytte ulike lyskilder

-bli kjent med hvordan ulike arkitekter,
f eks Sverre Fehn og Le Corbusier, har ar
beidet med form, lys og skygge

- arbeide med skulptur og bruksform og bli

oppmerksom på hvordan lys og skygge kan
innvirke på form og overflate

- erfare sammenhenger mellom form, farge

og funksjon og få øvelse i å planlegge, skis

sere og lage enkle bruksformer i for eksem
pel leire, tre og metall

- arbeide med og vurdere egenskaper og kva
liteter ved ulike tekstilmaterialer, f eks blank/

matt, glatt/ru, gjennomskinnelig/tett, og få

erfaring med å bearbeide overflater i tre,
metall og leire

  7. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- bli kjent med eksempler på ulike kunstne
riske uttrykk der fargen er et sentralt este
tisk virkemiddel, bl a bildene til Henri Mat

isse og Vincent van Gogh

- reflektere over hvordan skrift og bilde vir

ker inn på hverandre gjennom eksempler

fra grafisk design og reklame, og bruke er
faringene i eget skapende arbeid

- eksperimentere med mellomrom og rytme
i arbeid med enkel mønsterbygging og or

nament og få mulighet til å benytte tekno
logi, f eks kopimaskin og data

- lære å vurdere ulike fargesammensetninger

og -kvaliteter med utgangspunkt i ulike ty

per tekstile materialer og kunne benytte
dette i tekstile bilder, f eks applikasjon





Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form

Elevene skal bli kjent med og kunne sam

tale om ulike kunstneres bildeuttrykk fra for

skjellige epoker og kulturer. Elevene skal

kunne gi inntrykk, opplevelser og følelser
et personlig bildemessig uttrykk med ut

gangspunkt i sine erfaringer. De skal kun

ne reflektere over og bruke muligheter som
ligger i de visuelle virkemidlene form, far

ge og komposisjon for å visualisere det de

ser, egne ideer eller budskap. I eget skapende
arbeid skal elevene kunne bruke et utvalg

av materialer, redskaper og teknikker og ha
tilegnet seg kunnskaper om deres kvalitet

er, muligheter og begrensninger. Elevene
skal kunne bruke enkle teknikker innen fo

to, data og video og reflektere over symbol
bruk og massemedienes visuelle budskap.

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form

Elevene skal gjennom sitt skapende arbeid
utvikle kjennskapen til særtrekk ved ulike

kulturtradisjoner og få en forståelse av hvor
dan ulike kunst- og håndverkstradisjoner har

utviklet seg i ulike kulturer, deriblant den
samiske. Elevene skal vise at de på en gjen

nomtenkt måte kan vurdere form, farge og

dekor i forhold til funksjon og personlig

uttrykk. De skal ha kunnskap om ulike ma

terialers, redskapers og teknikkers muligheter

og begrensninger, kunne begrunne sine ma
terialtekniske valg og gjøre vurderinger ut
fra miljømessig sammenheng.

Hovedmomenter for 8.-10. klasse

  8. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene

utforske nære omgivelser som utgangspunkt
for eget skapende arbeid og undersøke hvor
dan hus og interiører er framstilt i ulike stil

perioder hos ulike kunstnere, bl a Harriet
Backer

- undersøke hvordan ulike fotografer, f eks

W. Eugene Smith og Lennart Nilsson, har

arbeidet med ulike virkemidler. Få erfaring

med bruk av foto og video og eksperimen

tere med skanning og enkel datamanipu

lasjon med utgangspunkt i egne tegninger
og foto og i egen dekor

- øve seg i å uttrykke sine opplevelser og er
faringer på en saklig, fabulerende og eks

pressiv måte og benytte perspektiv og far

ge som romskapende virkemidler i gjengiv
else av nære og fjerne motiver

- lage og vurdere enkle skisser i forhold til

form, farge og komposisjon og bruke ulike
materialer, redskaper og teknikker i arbeid
et med relieff

utprøve og utvide sine kunnskaper om far
gestoffer og bindemidler og drøfte dette i
et miljøperspektiv

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene

søke informasjon om nyere kunsthåndverk
og industridesign gjennom arbeider av for

eksempel Peter Opsvik og Tias Eckhoff og
få øvelse i å oppdage variasjon i ulike mil

jøers og epokers bruk av materialer og es
tetiske virkemidler

øve seg i å se forskjeller mellom lokal og

nasjonal byggeskikk og andre kulturers bo

former gjennom å møte eksempler fra ar

kitektur og interiør, kjenne til restaurering
og utbedring av hus og se dette i en økolo
gisk sammenheng

få erfaring med proporsjoner og innbyrdes
størrelsesforhold og trene seg i å vurdere sam

menhengen mellom form, farge og funk
sjon i forhold til tredimensjonale former i
harde materialer
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- videreutvikle sine ferdigheter i arbeid med - registrere, fortelle og uttn
følelser i arbeid medbruksformer i harde materialer og eksperi

mentere med mulige anvendelsesområder
for rått/tørt trevirke og kunne se forbruk av

maling og

tekstile teknikker og samtale
innvirkning på trender og v

ulike treslag i et økologisk perspektiv
- eksperimentere med å tegne et motiv fra

- arbeide med skulptur og bruksform i ulike

materialer, bl a leire og tre, for å få erfaring

er med hensiktsmessige sammensettings

metoder og med vedlikehold av verktøy og

øve seg i å bruke enkelt elektrisk håndverk-

ulike synsvinkler og benytte dette i egne
bilder og utvikle sine kunnskaper om bruk
av farger, lys og skygge til å skape illusjon
av volum

- arbeide med ideutvikling, øve seg i å visua

lisere ulike løsninger og erfare hvordan far

ge forandrer seg i samspill med andre far-

tøy

ger og i ulik belysning

Iver Jaks:

Noaidens stav,
Older, skinn

1981. - utvikle sin observasjonsevne gjennom gjen

givelse i tegning, maling, foto og video,

blant annet knyttet til mennesket som te
ma, og øve seg i å gjengi proporsjoner og
størrelsesforhold

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene

- bli kjent med hvordan ulike kunstnere har

benyttet mennesket som utgangspunkt i
sine skulpturer, bl a Gustav Vigeland

- bli kjent med eksempler på samtidens kunst

håndverk og design, f eks gjennom arbei

dene til Tone Vigeland og Per Spook, og øve

seg i å bruke impulser fra lokale og nasjo
nale stiltradisjoner, bl a samiske, til kreati

ve løsninger på for eksempel klær/drakter,

smykker og bruksgjenstander

  9. klasse - øve seg i enkel funksjonstenkning ut fra eg
ne skisser for bruksformer i tekstile og plas

tiske materialer og arbeide fram løsningerBilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene - arbeide med klær og kostymer i ulike teks

- tilegne seg kunnskap om hvordan ulike tile materialer og teknikker, f eks søm, strikk

kunstnere, f eks Michelangelo og Kåthe Koll- og vev, få mulighet til å videreutvikle, om

witz, har gjengitt mennesket i ulike kunst- forme og tilpasse primærsnitt og få kjenn
epoker, og bli kjent med ulike bilder av Pablo skap til farging av tekstiler, f eks batikk og
Picasso og Hannah Ryggen ikat
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øve seg i å gjengi iakttatt form, stilisere og

forenkle, og arbeide med leire i ulike stadi
er, f eks plastisk eller hard

  10. klasse

Bilde - bildekunst

Todimensjonal form
I opplæringen skal elevene
bli kjent med arbeider til ulike kunstnere
fra nyere tid, f eks Nils Aslak Valkeapåa og

Marianne Heske, og få mulighet til å drøf

te form, innhold og tradisjon innen kunst
og formkultur

bli kjent med ulike filmuttrykk av for ek

sempel Charlie Chaplin, Steven Spielberg
og Nils Gaup. Øve seg i å se sammenheng
mellom tegneseriens og filmens språk og

eksperimentere med redigering og manipu

lasjon der enkle videoopptak kombineres
med egne tegninger, stillbilder og lyd

arbeide med selvvalgte temaer og problem

stillinger og kunne finne fram til ulike ty

per bakgrunnstoff som stimulerer til ideut
vikling og selvstendige løsninger

anvende kunnskap om form, farge og kom

posisjon til å skape stemning og/eller illu
sjon av rom i eget skapende arbeid med
tegning og maling

Skulptur og bruksform
Tredimensjonal form
I opplæringen skal elevene
søke informasjon om ulike kulturers sam

tidskunst og utforske hvordan kunst, kunst
håndverk og håndverkstradisjoner har ut

viklet seg og danner grunnlag for nyere for
mer og uttrykk

drøfte og påvise kvalitetsforskjeller på uli

ke bruksformer og forskjellig kunsthånd

verk og ved eget skapende arbeid få mulig

het til å bruke kunnskaper om form, farge
og funksjon i selvvalgte problemstillinger

og sammenhenger, og videreutvikle ferdig
heter gjennom fordypning

- øve seg i å montere og presentere egne og

andres arbeider gjennom utstillinger og and

re presentasjonsformer på en gjennomtenkt
måte

- finne fram til ulike typer bakgrunnskunn

skap som er relevante i forhold til ideutvik

ling i eget arbeid, og få bruke ulike verktøy
og materialkombinasjoner

- øve seg i å beherske og ta ansvar for vedli

kehold av det vanligste håndverktøyet og

av håndmaskiner og kategorisere, sortere og

navngi de vanligste materialtypene de har
brukt i eget arbeid
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Henny Lic: Olje på vann, 1987. Fotocollage





INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Barna veks opp i eit samfunn prega av vitskap, bruk av avansert tek
nologi og ein veksande vilje til å ta ansvar for naturen og det felles
livsmiljøet vårt. Ein kan vanskeleg meistre, forstå eller påverke sam
funnet i dag utan grunnleggjande kunnskap om naturvitskap og tek
nologi og konsekvensane dei har for naturgrunnlaget og for miljø
et. Kunnskap om naturen og naturkreftene og bruk av ulik teknolo
gi formar livet vårt på same måten som det formar om naturen på
heilt gjennomgripande måtar.

Opplæring i naturvitskap og teknologi og opplæring om saman
hengane i naturen skal hjelpe elevane til å tileigne seg kunnskap,
dugleik og holdningar, slik at dei kan bli aktive samfunnsborgarar
og medverke til ei berekraftig utvikling. Skal ressursane brukast for
nuftig, og skal folk ta del i avgjerder som gjeld den felles framtida
vår, må den einskilde ha kunnskap til å forstå rekkjevidda av dei vala
andre og dei sjølve gjer.

I eit samfunnsperspektiv er vitskap og teknologi knytte til spen
ningar og paradoks. Dei kan hjelpe oss til ei betre helse og til eit
meiningsfylt og verdig liv. Men dersom vitskap og teknologi ikkje
blir styrte, eller om dei blir styrte feil, kan det skade naturen og mil
jøet og øydeleggje levekåra for framtidige generasjonar.

Kunnskap i naturvitskap og teknologi har endra seg gjennom
tidene, og gamle teoriar har vorte erstatta med nye. Det er ein viktig
del av den allmenne kunnskapen å kjenne til denne delen av histo
ria og den verdien ny kunnskap i naturvitskap og teknologi har for
samfunnet og for livsmiljøet. På same tid må ein setje dette inn i
ein etisk samanheng bygd på grunnleggjande verdiar i samfunnet
vårt.

Arbeidsmåtar i faget

Opplæringa i faget skal leggje til rette for eit breitt spekter av aktivi
tetar. Sanse, observere, sortere, gjere forsøk og gjere feltarbeid, er
omgrep i mål og hovudmoment. Elevane skal på alle klassesteg dri
ve undersøkingar i naturen, i klasserommet eller i naturfagrommet.
I dei første åra skal opplæringa rette blikket mot nærmiljøet, for så å
vende seg utover og etter kvart få eit meir globalt perspektiv. Val av
døme, illustrasjonar, emne og organisering skal synleggjere røynsle
ne både til jenter og gutar i same grad. Elevane skal vere med på å
velje ut eit referanseområde i nærmiljøet som ei ramme for leik, ak
tivitetar og observasjonar.

Opplæringa skal gi elevane øving i naturvitskapleg tenkjemåte
og arbeidsmåte. Elevane skal i aukande grad utvikle evna til undring
og observasjon, til å stille spørsmål og finne moglege forklaringar
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på det dei har observert, og gjennom kjeldegransking, eksperiment
eller observasjon kontrollere om forklaringane held.

Elevane skal øve seg i å planleggje og gjennomføre aktivitetar
og forsøk. Dei skal bruke eksperimentelt utstyr. Informasjonstekno

logi er eit naturleg hjelpemiddel. Denne teknologien kan brukast der

det er nyttig for faget, og der det kan gi faget nye kvalitetar, til dø

mes når ein skriv, utvekslar informasjon med andre skular og insti

tusjonar, bruker databasar for å søkje informasjon, legg til rette re

sultat, synleggjer spesielle prosessar og fenomen og bruker simule
ringsmodellar.

Lærestoffet på småskulesteget skal leggje vekt på opplevingar og
røynsler i nærmiljøet og i kvardagen til elevane. Elevane skal aktivt

ta del i å utforske verda rundt seg for å skaffe seg konkrete røynsler.
På den måten utvidar dei gradvis ordforrådet sitt og utviklar ei felles

omgrepsforståing. Opplevingar i naturen er eit godt utgangspunkt
for tverrfagleg arbeid.

Nøkkelord for småskulesteget er leik, undring, oppleving, ob
servasjon, sortering og omgrep.

På mellomsteget skal elevane arbeide meir systematisk med uli

ke naturfaglege emne. Dei skal få røynsle med å planleggje og gjen
nomføre enkle forsøk. Opplæringa skal etter kvart føre elevane inn

på nye område, men mest mogleg byggje på dei røynslene elevane

har frå naturen og dagleglivet. Opplevingar i naturen og nærmiljøet
skal framleis prioriterast høgt.

Nøkkelord for mellomsteget er undring, kreativitet, systematis

ke observasjonar, forsøk og lære å sjå samanhengen mellom natur,
samfunn og teknologi.

På ungdomssteget skal kunnskap bygd på eigne røynsler fram

leis vere eit berande element i opplæringa, men ny kunnskap blir i
større grad presentert i form av modellar. Emne som blir mykje om

tala i media, til dømes helse og livsstil, endringar i drivhuseffekten
og ozonlaget, genteknologi og forvalting av ressursar, er tekne med

der dei går inn i ein fagleg samanheng. Det skal hjelpe elevane til å

utvikle eit grunnlag for eigne meiningar og holdningar. Øving i å
drøfte interessemotsetnader, etiske sider og/eller miljøsider av aktu

elle emne skal ha ein plass i opplæringa. Elevane skal få øving i å
planleggje og gjennomføre aktivitetar og forsøk. Ein skal bruke uli

ke medium for å presentere og dokumentere funn, erfaringar og
opplevingar frå feltarbeid og frå arbeid i naturfagrommet/klasserom
met.

Nøkkelord for ungdomssteget er å gjere systematiske undersøk

ingar, drøfte, kjenne seg trygge i rom der dei arbeider med naturfag,

planleggje og gjennomføre forsøk, formidle resultat og lære om
samanhengar mellom naturvitskap, teknologi, samfunn og miljø.

SIDE 207 NATUR- OG MILJØFAG



Opplæringa i faget har som mål

• at jenter og gutar utviklar kunnskap om,
dugleik i og holdningar til alle sider av fa
get. Opplæringa skal hjelpe elevane til å få
glede av naturopplevingar og gi dei høve
til å utvikle fantasi, skaparevne og interes
se for å forske ut omgivnadene

• at elevane utviklar kunnskap om ulike stoff
og om eigenskapane og bruksmåtane dei
ra, slik at dei kan sjå samanhengar og gjere
miljøvennlege val i den kjemiske kvarda
gen. Dei skal utvikle kunnskap om og inn
sikt i teknologi, i ulike fysiske fenomen og
i det fysiske verdsbiletet, slik at dei kan bru
ke det i dagleglivet og i samfunnslivet

• at elevane utviklar innsikt om samanheng
ane i naturen og samspelet mellom men
neska og naturen, slik at dei kan medverke
til ei berekraftig utvikling. Dei skal utvikle
kunnskap og holdningar, slik at dei kan ta
vare på sin eigen kropp og si eiga helse og
vise omsorg og respekt for andre

• at elevane kjenner til og har øving i na
turvitskapleg tenkjemåte og arbeidsmåte.
Elevane skal få innsikt i at vitskapen utvik
lar seg. Dei skal lære om nokre store forska
rar og oppfinnarar og bli kjende med kva
naturvitskap og teknologi har hatt å seie for
samfunnsutviklinga. Dei skal og lære at
naturvitskapen er ein viktig del av kultur
arven vår

• at elevane får øving i å bruke reiskapar, eks
perimentelt utstyr og elektroniske hjelpe
middel gjennom eit breitt spekter av akti
vitetar og samarbeidsformer. Dei skal utvik
le innsikt i å søkje, omarbeide og formidle
informasjon. Dei skal kunne bruke kunn
skapen sin i faget til praktiske gjeremål og
øve opp evna til å bruke og vurdere infor
masjon, tekniske hjelpemiddel, forbruksva
rer og nye produkt

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse

Kropp og helse
Elevane skal stimulerast til å bruke san

sane bevisst, bli kjende med omgrep om
kroppen, lære korleis dei kan ta vare på
kroppen og bli fortrulege med korleis krop
pen veks og endrar seg. Dei skal utvikle for
ståing for mennesket som ein del av natu
ren.

Mangfaldet i naturen
Elevane skal gjennom eigne opplevingar
kunne utvikle glede, undring og respekt for
mangfaldet i naturen. Dei skal bli kjende
med den levande og den ikkje-levande de
len av naturen og samspelet mellom dei.
Dei skal utvikle omgrepa sine om naturen
ved å teikne og skrive sine eigne observa
sjonar, og utvikle omsorg og ansvar for na
turen i sitt eige nærmiljø.

Stoff, eigenskapar og bruk
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivi
tetar utvikle kunnskap om ulike materiale
og nokre av eigenskapane deira. Dei skal ha
kjennskap til resirkulering av avfall og ut
vikle ei positiv holdning til miljøvennleg
avfallshandtering.

Det fysiske verdsbiletet
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivi
tetar kjenne til nokre fysiske fenomen i dag
leglivet og utvikle omgrepa sine i høve til
dette. Dei skal kjenne til ulike vérfenomen
og ha kunnskap om sol, måne og stjerner.

FELLES MÅL FOR FAGET



Hovudmoment for 1.-4. klasse

  1 . klasse/førskulen

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

lære korleis dei fem sansane er knytte til
ulike kroppsdelar

stimulere sansane og bruke dei bevisst ved
aktivitetar inne og ute i naturen

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

utforske både den levande og den ikkje-le

vande delen av naturen og beskrive opple
vingar gjennom å teikne/skrive i ei natur

dagbok

observere nokre dyr og planter i nærmiljø
et og sortere dei etter lett observerbare lik

skapar og ulikskapar

samle og sortere ulike steinslag etter lett
observerbare eigenskapar

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane
lære at alt stoff er bygd opp av mindre de
lar som vi ikkje kan sjå

samanlikne, beskrive og sortere ulike ma
teriale etter lett observerbare eigenskapar

sjå korleis materiale blir brote lett ned i na

turen i motsetnad til tungt nedbrytbare ma
teriale

arbeide med kompostbinge som døme på

eit forenkla krinsløp, og utvikle noko for

ståing for at naturen bruker dei same stof
fa om att

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane
arbeide med lys, lysbryting og danning av
skuggebilete og få røynsle med at lys kjem
frå lyskjelder og går i rette linjer

- sjå kva som skjer når lys treffer ulike over
flater

  2. klasse

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

- delta i leik og andre aktivitetar for å bli kjen
de med korleis kroppen fungerer

- samtale om kva ein meiner med å vere sjuk,
om nokre sjukdommar som er vanlege for
barn, og korleis ein kan ta vare på helsa si

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

-observere sentrale kjenneteikn i naturen

gjennom dei fire årstidene, til dømes ved å

følgje eit tre eller ei anna fleirårig plante
gjennom eit år

- lære å kjenne dei vanlegaste bærslaga, fruk
tene og grønsakene

- lære korleis ein nyttar ulike plantedelar til
ulike føremål

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

- bli kjende med eigenskapar ved vanlege ma

teriale og knyte desse eigenskapane til bruk
av dei ulike materiala

- bli kjende med kva materiale nokre vanle

ge bruksting er laga av

- lage leiker og spel av ulike materiale, til
dømes naturmateriale

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

- utforske ulike lydar inne og ute for å bli

kjende med omgrep som blir brukte for å

beskrive lyd; lage enkle lydinstrument og
bruke stemma for å merke korleis lyd blir
skapt ved vibrasjon
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  3. klasse Det fysiske verdsbiletet

Leonard Rickhard:

Gåtefull fugleelsker,
1990-94. Olje på lerret

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

- bli fortrulege med si eiga fysiske utvikling
og bli kjende med livsløpet til menneska

- lære noko om korleis kroppen er bygd opp

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

- observere enkle livssyklusar til planter og
dyr, og så frø og stelle planter

- bli kjende med nokre fuglar i nærmiljøet og
kva som skjer med dei gjennom årstidene

lære om og bli kjende med nokre vanlege

dyr, til dømes kjæledyr eller husdyr, og sam
tale om forholdet mellom menneske og dyr

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

- undersøkje kva som flyt eller søkk i vatn,

sjå at materiale som søkk, kan formast slik
at dei flyt, og sjå døme på teknologisk bruk
av det

- lære noko om faste stoff, væsker og gassar
og arbeide med frysing, smelting og for-

damping av vatn som døme på det
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I opplæringa skal elevane

- få sjå at materiale kan formast slik at dei

svevar og sjå døme på teknologisk bruk av
det

- observere og beskrive ulike vérfenomen, og
måle temperatur, nedbør og eventuelt snø-

mengd

  4. klasse

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

- arbeide med sentrale likskapar og ulikska

par mellom menneska og andre levande
organismar, og korleis variasjonar heng

saman med omgivnad og miljø

- lære noko om barnesjukdommar og vaksi
ne

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

- utforske nokre biotopar i nærmiljøet og be

skrive enkle næringskjeder utifrå arbeidet
med biotopar

- arbeide med felles kjenneteikn for levande
organismar, og øve seg i ulike måtar å grup-

pere dei på

- arbeide med stell av planter

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

- arbeide med kjeldesortering, kva ein reknar
som avfall, og kva som kan brukast på nytt

- drøfte avfallsproblem og korleis ein kan re
dusere mengda av avfall

Det fysiske verdsbiletet
/ opplæringa skal elevane

- bli kjende med krefter som fører til rørsle

eller som hindrar rørsle, og sjå døme på
praktiske konsekvensar av det i kvardagen
vår



Kropp og helse
Elevane skal utvikle kunnskap om nokre

kroppsfunksjonar og døme på likskapar og

ulikskapar mellom menneske og andre dy
reartar. Dei skal bli fortrulege med endring

ar som skjer ved overgangen frå barn til

vaksen, og kunne utvikle forståing for ver
dien av eit sunt kosthald. Dei skal kjenne
til verknader av tobakk og rusgifter og ut

vikle bevisste holdningar til bruk av rus
middel.

Mangfaldet i naturen
Elevane skal gjennom opplevingar og
undersøkingar av ulike former for liv og

livsprosessar utvikle undring og respekt for

mangfaldet i naturen. Dei skal gjennom
systematiske observasjonar i ulike biotopar

og gjennom kontrollerte forsøk utvikle for
ståing for samspelet i naturen. Dei skal bli

kjende med namn på vanlege planter, dyr

og sopp og kunne søkje etter informasjon
i ulike skriftlege kjelder og i datanett.

Stoff, eigenskapar og bruk
Elevane skal kjenne eigenskapane til utval

de stoff og lære om kva dei blir brukte til i

dagleglivet. Dei skal bli kjende med vanle-

- arbeide med enkle døme på likskapar og

ulikskapar mellom bygnaden til menneske
og andre dyreartar

- arbeide med spørsmål knytte til puberteten,

og kva rolle den spelar for formeiringa og

seksuell kjønnsidentitet, mellom anna he
terofili/homofili

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

-undersøkje naturtypar som til dømes skog

og kulturlandskap som leveområde for

dyr og planter og bruke enkle metodar til
å identifisere nokre dyreartar

- arbeide med enkle samanhengar mellom

bygnad, levesett og miljø for eit utval dyre
og planteartar

- lære om nokre viltlevande norske pattedyr

og korleis menneska nyttar denne ressur
sen til dømes ved jakt

arbeide med døme på norske plante- og dy
reartar som har døydd ut eller står i fare for

å døy ut, og drøfte moglege årsaker til det
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lære om teknologisk bruk av tyngdepunkt, ge mineral og bergartar. Dei skal gjere for-

vektstenger og friksjon søk med og utvikle kunnskap om forbren-

ning av stoff og få innsikt i kva rolle vatn

over tid observere posisjonen til sola og spelar i naturen og i samfunnet.

samanhengen mellom solhøgd og tid på

dagen Det fysiske verdsbiletet
Elevane skal gjennom enkle forsøk utvikle

observere månen og ulike månefasar over kunnskap om magnetisme og elektrisitet og
tid eigenskapar ved lys og lyd, og kjenne til kva

dei har å seie i dagleglivet før og no.

lære korleis årstider, månefasar og tidvatn
i ulike kulturar, mellom anna den samiske, Hovudmoment for 5.-7. klasse

har styrt arbeidet
  5. klasse

arbeide med ein enkel modell for solsyste-

met, nokre stjernebilete og korleis dei fekk Kropp og helse
namn I opplæringa skal elevane

- bli kjende med plassering og hovudfunk-

Mål for mellomsteget 5.-7. klasse sjonar til nokre organ i kroppen



- arbeide med nokre vanlege metallmineral - drøfte årsaker til at somme byrjar med to

og gjere seg kjende med korleis metall vart bakk og rusmiddel, for å skape grunnlag for
utvunne og brukte i lokalmiljøet før og no bevisste val
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Stoff, eigenskapar og bruk   6. klasse

I opplæringa skal elevane
gjennom enkle forsøk erfare korleis oppvar- Kropp og helse
ming av stoff og stoffblandingar kan fø- I opplæringa skal elevane
re til endringar som kan vere reversible el- - arbeide med mat som kjelde til energi og
ler permanente og føre til danning av nye byggjemateriale i kroppen, verdien av eit
stoff balansert kosthald og konsekvensar av ete-

forstyrring
lære om sentrale eigenskapar ved metall,
med hovudvekt på jern, sjå døme på jern - arbeide med hovudtrekka for nedbryting av
som rustar og bli kjende med metodar for mat i fordøyingssystemet
å hindre det

- bli kjende med døme på stoff som kan mis-
arbeide med døme på reine metall og lege- brukast, gi rusverknad, gjere folk avhengi-
ringar og bruken av dei, før og no ge

lære namn på nokre vanlege mineral og - arbeide med ein enkel modell for auga og
bergartar, undersøkje nokre bergartar i lo- samanlikne med eit enkelt fotoapparat
kalmiljøet, sortere dei etter lett observer-

bare eigenskapar og undersøkje korleis dei Mangfaldet i naturen
blir brukte I opplæringa skal elevane

- samle og undersøkje nokre planteartar/plan-
Det fysiske verdsbiletet tefamiliar medrekna døme på nokre bloms-
I opplæringa skal elevane terlause planter og bruke enkle nøklar til å
bli kjende med sentrale eigenskapar ved identifisere artar

magnetar og materiale magnetar verkar på

- lære om levestad og namn til nokre soppar
arbeide med praktisk bruk av magnetar og og lav og den rolla dei spelar i naturen
utvikle enkel teknologi der magnetar blir

nytta - gjere kontrollerte forsøk og lære om fak-

torar som påverkar vekst og formeiring hjå
lage og bruke kompass, og gjere seg kjende ei plante

med jorda som magnet

- få kjennskap til funksjonane til rot, steng-

el, blad og blomster gjennom ulike forsøk

- arbeide med næringskjeder og fotosynte-

sen, og med plassen planter, dyr og men-
neske har i ei næringskjede



Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

-gjere forsøk med forbrenning av stoff og
samanlikne med forbrenning av mat i krop

pen

- få røynsle med kva vilkår som skal til for at
noko skal ta til å brenne, og klassifisere stoff

og materiale som brennbare og ikkje-brenn
bare. Få innblikk i korleis ein brann kan

oppstå og bli sløkt, og få trening i første-

hjelp ved forbrenning

- arbeide med døme på brensel som har vo
re dominerande opp gjennom tidene, tek

nologi brukt til utnytting av brenslet og
døme på miljøkonsekvensar

Marit Tingleff: Ozon,
1988. Fat, blåleire/

begitning

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

- planleggje og gjere enkle forsøk med lys og
arbeide med døme på ulike lyskjelder

- arbeide praktisk med refleksjon og lysbry

ting, til dømes bruk av speglar, briller, mi-
kroskop

- lære gjennom forsøk at sollys inneheld ei

blanding av fargane i regnbogen og ekspe
rimentere med ulike fargeblandingar

- eksperimentere med lysbryting og lys som

går frå luft til vatn og omvendt, og bli kjen
de med konsekvensar det har for dyr og
menneske

MM 7. klasse

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

-arbeide med ein enkel modell for øyra,

bli kjende med skadar som kan oppstå på

grunn av av lyd og støy, og drøfte kva ein

kan gjere for å redusere moglege skadeverk
nader

- gjennom forsøk få røynsle med korleis men
neska orienterer seg ved å bruke sansane

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

- gjere feltarbeid og bli kjende med organis
mar som lever i vatn, og korleis organisma

ne er tilpassa kvarandre og miljøet dei le
ver i

- gjere seg kjende med næringskjeder i fersk
vatn og saltvatn

- arbeide med eit utval pattedyr og fiskear

tar i ferskvatn og saltvatn

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

- utforske sentrale eigenskapar ved vatn, og

gjennom forsøk gjere seg kjende med kva
vatn har å seie for levande organismar

- arbeide med ein enkel modell av krinslø

pet til vatnet, gjennom forsøk lære om fry
sing, smelting, fordamping og kondensa

sjon og gjere seg kjende med prosessane
ved sky- og nedbørdanning
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- utforske ferskvatnet der dei bur og eventu
elle interessemotsetnader ved bruken

- sjå på enkle prinsipp for transport og reins

ing av drikkevatn og avløpsvatn, før og no

-planleggje og utvikle enkle modellar for

omdanning av energien i rennande vatn til

mekanisk arbeid, og gjere seg kjende med

korleis menneska har utnytta dette tekno
logisk før og no

-planleggje og gjere forsøk for å skilje eit

stoff frå ei blanding ved bruk av fysiske pro

sessar som å sile, filtrere, løyse og fordam

pe, og sjå døme på korleis det blir nytta
praktisk

Det fysiske verdsbiletet

I opplæringa skal elevane

- gjennom forsøk få kjennskap til ulike lyd

kjelder, tonestyrke og tonehøgd og gjere seg
kjende med korleis nokre ulike musikkin

strument og menneskestemma lagar lyd

- få røynsle med bygging av enkle elektriske

krinsar, og gjennom forsøk skilje mellom

elektriske leiarar, isolatorar og elektromag
netar og knyte dette til bruken av dei ulike
materiala

- beskrive sin eigen kvardag utan tilgang på
elektrisitet og gjere seg kjende med den

praktiske rolla elektrisiteten spelar i det
moderne samfunnet

- eksperimentere med hobby-elektronikk og

få kunnskap om teknologi for styring og
kontroll

- lære om dei store vérsystema og dei omgre
pa som blir nytta i vérmeldinga

Mål for ungdomsteget, 8.-10. klasse

Kropp og helse

Elevane skal ha kunnskap om bygnaden og
funksjonen til systema i kroppen og korleis
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dei verkar saman. Dei skal bli kjende med
vanlege sjukdommar og korleis sjukdoms

biletet har endra seg. Dei skal ha kunnskap

om korleis tobakk og rusmiddel verkar på

kroppen, utvikle ansvar for eiga helse og
omsorg og respekt for andre.

Mangfaldet i naturen

Elevane skal gjennom systematiske under

søkingar av den levande og den ikkje-levan

de delen av naturen utvikle økologisk for

ståing. Dei skal kjenne til utviklinga av jor

da og korleis livet på jorda har oppstått og
endra seg over tid. Dei skal utvikle forstå

ing for mennesket sin plass i naturen og
korleis menneskelege aktivitetar kan endre

naturmiljøet lokalt og globalt, og kunne gi
døme på korleis kunnskap, forsking og

teknologi har endra levevilkåra og miljøet.

Elevane skal kunne bruke ulike skriftlege
kjelder og elektroniske hjelpemiddel for å

søkje, omarbeide og formidle informasjon.

Stoff, eigenskapar og bruk

Elevane skal ha kunnskap om stoff og re

aksjonane deira slik at dei kan sjå saman

hengar og gjere miljøvennlege val i den
kjemiske kvardagen vår. Dei skal kunne

planleggje, gjennomføre og vurdere enkle
forsøk. Elevane skal kunne bruke informa

sjonsteknologi som eit hjelpemiddel.

Det fysiske verdsbiletet

Elevane skal ha kunnskap om jorda, solsys

temet og universet og kjenne til korleis tek

nologisk utvikling har verka inn på kunn
skapen vår om verdsrommet. Dei skal ha

kunnskap om ulike energitilstandar, ener

gikjelder og energiformer. Dei skal kjenne

korleis teknologisk utvikling har påverka

energibruken vår og døme på positive og
negative konsekvensar av dette. Dei skal ha

kunnskap om målingar og måleiningar og

kunne planleggje, gjennomføre og vurde

re enkle forsøk og kunne bruke elektronis

ke hjelpemiddel i arbeidet. Dei skal gjen

nom forsøk få forståing for ein partikkel
modell for faste stoff, væsker og gassar. Elev



ane skal vere fortrulege med og kunne bruke

informasjonsteknologi for å søkje, omarbei

de og formidle informasjon.

Hovudmoment for 8.-10. klasse

  8. klasse

Kropp og helse
/ opplæringa skal elevane

arbeide med spørsmål om korleis bakteriar

verkar på prosessane i kroppen

lære om dei store smittsame sjukdomma

ne, historia deira, utbreiinga og korleis men

neska har kjempa mot dei

bli kjende med døme på nokre andre van

lege sjukdommar, årsakene til dei og kor
leis kroppen vernar seg mot sjukdom

bli kjende med korleis den teknologiske ut
viklinga, til dømes røntgen og oppdaginga

av penicillin og anna antibiotika, har end
ra sjukdomsbiletet

arbeide med døme på tradisjonell folkeme
disin, mellom anna den samiske

Mangfaldet i naturen

I opplæringa skal elevane

bli kjende med utvalde stein- og jordtypar

gjennom feltarbeid og døme som viser
samanhengen mellom vegetasjon, jords
monn og bergartar

arbeide med døme på korleis levande orga
nismar er tilpassa ulike klimatiske tilhøve

arbeide med samanhengen mellom bloms

terbygnad og mjølingsmåte hjå planter,

ulike spreiingsmåtar for frø og samanheng
en mellom spreiingsmåte og utforming av
frøa

bli kjende med hovudtrekka i utviklingslæ
ra, arbeidet til Darwin og teoriane om ut

vikling ved naturleg utval
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- arbeide med spørsmål knytte til korleis jor

da og livet på jorda har endra seg og fram
leis er i endring, og korleis fossil blir dan

na og blir brukte til å forklare utviklinga til

dyr og planter

- lære om dei fysiske føresetnadene for liv

som skil jorda frå dei andre planetane i sol
systemet

- bli kjende med sentrale kjenneteikn på bak
teriar og virus

- arbeide med spørsmål om kva verdiar bak
teriar har i industrien og i naturen

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

- bli kjende med vanlege tryggleiksrutinar i
rom der dei arbeider med naturfag

gjennom forsøk øve seg i å klassifisere sure

og basiske daglegvarer, indikator-eigenska

par for fargestoff i planter, pH-omgrepet og
metodar for å fastsetje pH i ei vassløysing

gjennom forsøk lære om sentrale eigenska

par hjå oksygen, hydrogen, karbondioksid
og butan og propan

bli kjende med situasjonar i dagleglivet som
kan innebere risiko for å bli forgifta av kar
bonmonoksid, for at brennbare gassar tek fyr,

for fortrenging av og mangel på oksygen

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

bli kjende med nokre ulike teoriar om ut

viklinga av universet fram til i dag, sentra

le kjenneteikn ved stjerner og galaksar, til

solsystemet og korleis teknologisk utvikling
har verka inn på kunnskapen vår om verds
rommet, til dømes ved å bruke informa

sjonsteknologi

- måle tid, lengd, gjennomsnittsfart, masse

og volum og bli kjende med måleiningar
brukte til dette, og Sl-systemet



Mangfaldet i naturen
vnnga sKal elevar

væske s \ Kienae mea eit é

samanhengen mellom temperatur og rørs- nom feltarbeid, finne fram t\

)artikl ringskjeder og næringsn
leis artane er tilpassa kv

- fastsetje massetettleiken for stoff

de med teknologisk bruk av skilnader i mas
setettleik - bli kjende med fotosyntesen

for liv, energivandringa i ei nær
  9. klasse funksjonane til produsentar

tar og nedbrytarar
Kropp og helse
I opplæringa skal elevane -bli kjende med omgrepet biol

- gjennom forsøk få røynsle med modellar fald, drøfte korleis menneskelege a
som viser korleis skjelett, ledd og musklar tar kan endre tilhøva i eit økosys

til bruk av naturressursar, til dø

- arbeide med korleis kroppen forsvarar seg hjelp av datanett
mot ytre påverknader, kva rolle sansane spe-

lar, og korleis hjernen kommuniserer med - bli kjende med korleis folk og spesiel
resten av kroppen

- arbeide med korleis hormon er med på å
styre enkelte prosessar i kroppen

- bli kjende med korleis tobakk og rusmid
del verkar på kropp og helse, og drøfte bruk
og misbruk av ulike medikament

tål

ane har nytta og nyttar naturressurs

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

-bli kjende med omgrepa atom, moleky

ion, grunnstoff, kjemisk sambinding og m<

kanisk blanding, og døme på atommode
lar som har vore presenterte opp gjennor
tidene

- bli kjende med periodesystemet for grum

stoffa og grovinndelinga i metall og ikkj<
metall eksemplifisert ved vanlege grunr
stoff

- erfare gjennom forsøk korleis nokre grum
stoff reagerer med kvarandre og danne

sambindingar med nye eigenskapar

- lære om namnsetjing av enkle kjen
sambindingar og beskrive enkle kjen
reaksjonar med ord

- gjere forsøk som syner skilnaden melli
fysisk endring og ein kjemisk reaksjo

si \

S

og arbei- dei lever i

verkar saman konsekvensar og interessekonf

OG MILTE



arbeide med døme på enkle ionesambin

dingar, og gjere forsøk med leiing av straum
i væske

gjere illustrerande forsøk med elektrolyse
og arbeide med lett observerbare effektar av

elektrolyse og døme på bruk av dette i sam
funnet

gjere forsøk som viser fysiske og kjemiske

eigenskapar for nokre metall, arbeide med

bruksområde og døme på utvinning av me
tall

arbeide med faktorar som fremjar korro

sjon, døme på konsekvensar og enkle me

todar for å hindre korrosjon, og problem

som kan komme av bruk av metall og me
tallsambindingar

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

bli kjende med sentrale oppdagingar og

oppfinningar knytte til elektrisitet, mellom

anna statisk elektrisitet og oppdaginga av
fenomenet elektrisitet

arbeide med ein enkel modell for elektron

i ein straumkrins og bli kjende med omgre

pa straum, spenning, motstand og energi
overføring

planleggje og gjere forsøk med komponen
tar i ein enkel krins, arbeide med symbol

for desse komponentane i koplingsskjema,

og gjennom forsøk få innsikt i samanheng

en mellom straumstyrke og spenning og

bruke måleiningar for spenning, straum
styrke, motstand og elektrisk effekt

bli kjende med sikringsforskrifter ved bruk
av elektrisk utstyr i heimen og få røynsle
med elektriske koplingar

gjere forsøk med bruk av elektrisk genera
tor og transformator

- gjere seg kjende med systemet for tilførsel

av elektrisk energi i lokalmiljøet og drøfte

ulike måtar for energiøkonomisering i ei
hushaldning

  10. klasse

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

- gjere forsøk med stoff frå følgjande stoff

grupper: karbohydrat, alkoholar, feitt og

protein, og arbeide med korleis dei ulike
næringsstoffa blir brukte i kroppen

- bli kjende med fordøyingssystemet, korleis

kroppen skaffar seg energi og kvittar seg

med avfallstoff og arbeide med spørsmål
knytte til sjukdommar og kosthald

- bli kjende med korleis menneska formeirar

seg, og få ei enkel framstilling av menstrua

sjonssyklusen, befruktning og utvikling av
fosteret, genar og arv

- bli kjende med ulike prevensjonsmiddel og
få ei enkel forklaring på korleis dei verkar

- lære om seksuelt overførte sjukdommar, og
drøfte korleis ein kan unngå dei

-arbeide med spørsmål knytte til abort,
skilnaden på spontan abort og provosert
abort, og lova om sjølvbestemt abort

- drøfte kva som ligg i omgrepa forelsking,
kjærleik, omsorg, seksualitet, seksuell kjønns
identitet mellom anna heterofili, homofi

li, seksuell lågalder, seksuell debut og sex
press

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

- planleggje og gjennomføre økologiske un
dersøkingar i eit naturområde, bli kjende

med aktuelle tiltak i området og drøfte kva
gjennomføring kan få å seie
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arbeide med spørsmål knytte til foredling

av planter og dyr, tradisjonelt og ved hjelp
av moderne genteknologi, og ta opp ulike

sider ved forsking og bruk av genteknologi

som gjeld etikk, samfunnsnytte og risiko for
helse og miljø

drøfte korleis kunnskap, forsking og tekno

logi har endra levevilkåra for menneska lo

kalt og globalt

drøfte tiltak som kan betre miljøet og med

verke til ei berekraftig utvikling lokalt og

globalt, til dømes ved bruk av datanett

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

arbeide med ein enkel modell av krinsløpet

til karbon, bli kjende med korleis olje, kol

og gass blir danna, og bruk av ulike hydro
karbon i industri og daglegliv

bli kjende med oljeforureining og meto
dar som blir brukte ved uhell med oljeut
slepp i vatn

bli kjende med vanlege organiske løysemid
del og bli kjende med korleis ein bør hand
same dei

gjere forsøk med fullstendig og ufullsten

dig forbrenning av fossilt brensel og plan

temateriale og bli kjende med den rolla ok

sygen spelar i forbrenninga, med forbren

ningsprodukt og energiutbytte ved reak

sjonane

gjere forsøk som illustrerer forsuring og kal

king av vatn, og bli kjende med miljøpro
blem grunna forbrenningsgassar og tiltak
for å redusere problema

bli kjende med eigenskapar ved ulike typar
radioaktiv stråling, radioaktive stoff og mine

ral og bruk av radioaktive stoff knytte til

samfunnsnytte og risiko for helse og mil
jø, til dømes ved bruk av dataprogram

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

- saman drøfte seg fram mot ein definisjon

om kva energi er, planleggje og gjere for

søk som viser ulike energiovergangar og ha
øving i å beskrive energiovergangane dei
observerer

- gjere seg kjende med fornybare og ikkje for

nybare energikjelder på jorda, teknologi og
framtidsutsikter i høve til energiressursar,

til dømes ved bruk av informasjonstekno
logi

- bli kjende med drivhuseffekten og til effek
ten av ozonlaget

- bli kjende med døme på ulike slag elektro

magnetisk stråling og kvardagsteknologi
knytt til dei

- arbeide med spørsmål knytte til nordlys og

ulike segner i samband med dette, mellom
anna samiske

- gjere seg kjende med arbeid, som kraft • veg,

og bruke dette for å finne arbeidet og ener

gien som blir brukt i ein aktivitet, og sjå
samanhengen mellom utført arbeid og ener

giinnhaldet i mat

- observere solspekteret og spekteret frå and

re lyskjelder og samanhengen mellom lys
og fargar

- gjere forsøk med korleis auga fungerer, med

refleksjon og bryting av lys, og døme på
teknologisk bruk
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arbeide med døme på enkle ionesambin

dingar, og gjere forsøk med leiing av straum
i væske

gjere illustrerande forsøk med elektrolyse

og arbeide med lett observerbare effektar av
elektrolyse og døme på bruk av dette i sam
funnet

gjere forsøk som viser fysiske og kjemiske

eigenskapar for nokre metall, arbeide med
bruksområde og døme på utvinning av me
tall

arbeide med faktorar som fremjar korro

sjon, døme på konsekvensar og enkle me
todar for å hindre korrosjon, og problem

som kan komme av bruk av metall og me
tallsambindingar

Det fysiske verdsbiletet
I opplæringa skal elevane

bli kjende med sentrale oppdagingar og

oppfinningar knytte til elektrisitet, mellom
anna statisk elektrisitet og oppdaginga av
fenomenet elektrisitet

arbeide med ein enkel modell for elektron

i ein straumkrins og bli kjende med omgre

pa straum, spenning, motstand og energi
overføring

planleggje og gjere forsøk med komponen
tar i ein enkel krins, arbeide med symbol

for desse komponentane i koplingsskjerna,

og gjennom forsøk få innsikt i samanheng
en mellom straumstyrke og spenning og
bruke måleiningar for spenning, straum
styrke, motstand og elektrisk effekt

bli kjende med sikringsforskrifter ved bruk
av elektrisk utstyr i heimen og få røynsle
med elektriske koplingar

gjere forsøk med bruk av elektrisk genera
tor og transformator

- gjere seg kjende med systemet for tilførsel

av elektrisk energi i lokalmiljøet og drøfte
ulike måtar for energiøkonomisering i ei
hushaldning

  10. klasse

Kropp og helse
I opplæringa skal elevane

- gjere forsøk med stoff frå følgjande stoff
grupper: karbohydrat, alkoholar, feitt og

protein, og arbeide med korleis dei ulike
næringsstoffa blir brukte i kroppen

- bli kjende med fordøyingssystemet, korleis

kroppen skaffar seg energi og kvittar seg
med avfallstoff og arbeide med spørsmål
knytte til sjukdommar og kosthald

- bli kjende med korleis menneska formeirar

seg, og få ei enkel framstilling av menstrua
sjonssyklusen, befruktning og utvikling av
fosteret, genar og arv

- bli kjende med ulike prevensjonsmiddel og
få ei enkel forklaring på korleis dei verkar

- lære om seksuelt overførte sjukdommar, og
drøfte korleis ein kan unngå dei

-arbeide med spørsmål knytte til abort,

skilnaden på spontan abort og provosert
abort, og lova om sjølvbestemt abort

- drøfte kva som ligg i omgrepa forelsking,

kjærleik, omsorg, seksualitet, seksuell kjønns
identitet mellom anna heterofili, homofi

li, seksuell lågalder, seksuell debut og sex
press

Mangfaldet i naturen
I opplæringa skal elevane

planleggje og gjennomføre økologiske un
dersøkingar i eit naturområde, bli kjende
med aktuelle tiltak i området og drøfte kva

gjennomføring kan få å seie
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- arbeide med spørsmål knytte til foredling

av planter og dyr, tradisjonelt og ved hjelp

av moderne genteknologi, og ta opp ulike

sider ved forsking og bruk av genteknologi

som gjeld etikk, samfunnsnytte og risiko for
helse og miljø

drøfte korleis kunnskap, forsking og tekno

logi har endra levevilkåra for menneska lo

kalt og globalt

drøfte tiltak som kan betre miljøet og med

verke til ei berekraftig utvikling lokalt og
globalt, til dømes ved bruk av datanett

Stoff, eigenskapar og bruk
I opplæringa skal elevane

arbeide med ein enkel modell av krinsløpet
til karbon, bli kjende med korleis olje, kol

og gass blir danna, og bruk av ulike hydro
karbon i industri og daglegliv

bli kjende med oljeforureining og meto

dar som blir brukte ved uhell med oljeut
slepp i vatn

bli kjende med vanlege organiske løysemid

del og bli kjende med korleis ein bør hand
same dei

gjere forsøk med fullstendig og ufullsten
dig forbrenning av fossilt brensel og plan

temateriale og bli kjende med den rolla ok

sygen spelar i forbrenninga, med forbren

ningsprodukt og energiutbytte ved reak
sjonane

gjere forsøk som illustrerer forsuring og kal

king av vatn, og bli kjende med miljøpro

blem grunna forbrenningsgassar og tiltak
for å redusere problema

bli kjende med eigenskapar ved ulike typar

radioaktiv stråling, radioaktive stoff og mine

ral og bruk av radioaktive stoff knytte til

samfunnsnytte og risiko for helse og mil
jø, til dømes ved bruk av dataprogram

Det fysiske verdsbiletet

I opplæringa skal elevane

- saman drøfte seg fram mot ein definisjon
om kva energi er, planleggje og gjere for

søk som viser ulike energiovergangar og ha
øving i å beskrive energiovergangane dei
observerer

- gjere seg kjende med fornybare og ikkje for

nybare energikjelder på jorda, teknologi og
framtidsutsikter i høve til energiressursar,

til dømes ved bruk av informasjonstekno
logi

- bli kjende med drivhuseffekten og til effek
ten av ozonlaget

- bli kjende med døme på ulike slag elektro

magnetisk stråling og kvardagsteknologi
knytt til dei

- arbeide med spørsmål knytte til nordlys og
ulike segner i samband med dette, mellom
anna samiske

- gjere seg kjende med arbeid, som kraft • veg,

og bruke dette for å finne arbeidet og ener

gien som blir brukt i ein aktivitet, og sjå

samanhengen mellom utført arbeid og ener
giinnhaldet i mat

- observere solspekteret og spekteret frå and

re lyskjelder og samanhengen mellom lys
og fargar

- gjere forsøk med korleis auga fungerer, med

refleksjon og bryting av lys, og døme på
teknologisk bruk
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INNLEDNING

Fagets plass i skolen

For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper

av avgjørende betydning for mellomfolkelig kontakt og samhand
ling med andre, både i et europeisk og i globalt perspektiv. Samar

beid på tvers av landegrenser og kulturgrenser øker stadig, og det er

viktig at elevene blir i stand til å møte disse språklige og kulturelle
utfordringene best mulig. Behovet for å kommunisere på engelsk øker

stadig, både i privatlivet, i utdanning og i arbeidslivet. Gode engelsk

kunnskaper setter elvene bedre i stand til å orientere seg i medie- og
informasjonssamfunnet og til å skaffe seg direkte innblikk i forhold

som er av betydning for deres liv. Kunnskaper i språk gjør elevene

bedre rustet til å bruke informasjon på en uavhengig, kritisk og kon
struktiv måte. De allmenne kravene til bredere og bedre språkkyn
dighet skjerpes.

Ved å lære fremmedspråk får elevene mulighet til å bli kjent med

andre kulturer. Slik innsikt legger grunnlag for respekt og økt tole
ranse, og det bidrar til andre tenkemåter og utvider elevenes forstå

else av sin egen kulturtilhørighet. Gjennom dette styrkes elevenes
egen identitet.

Arbeidet med å styrke elevenes totale språkkompetanse er en
felles oppgave for undervisningen i alle språkfagene. Derfor er mål

og tilnærmingsmåter i språkfagene sett i sammenheng. Slik bygger
morsmålsfaget og fremmedspråkfagene på et felles språksyn der

språkopplæring ikke bare er ferdighetstrening, men også dannelse,

sosialisering og utvikling av språk- og kulturbevissthet. Engelskfaget
bygger på det grunnlaget for å lære språk som elevene utvikler gjen
nom opplæringen i morsmål, på erfaringer som elevene allerede har
fått gjennom kontakt med andre språk og kulturer både i og utenfor

skolen, og på den viten om tekst som elevene har med seg fra mors
målsopplæringen.

Det er naturlig at norske elever lærer seg engelsk som det første

fremmedspråket. Engelsk er et sentralt verdensspråk, og det er det

språkområdet vi har nærmest tilknytning til geografisk, kulturelt og
språkhistorisk.

Ved å lære engelsk tidlig får elevene et godt grunnlag for å kun
ne lære seg flere fremmedspråk.

Arbeidsmåter i faget

Gjennom en praktisk-teoretisk tilnærming til faget skal engelsk væ

re et fag for alle gjennom hele grunnskolen. Elevene skal få oppdage
og undersøke språket, ta det i bruk fra første stund og gjennom sin

egen språkbruk gradvis systematisere sine oppdagelser og prøve ut
kunnskapen sin om språket. Det legges vekt på at elevene også skal
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arbeide med tekster som ikke er laget med tanke på språkopplæring
(autentiske tekster). Gjennom et allsidig tekstutvalg som kan gi in
spirasjon, vekke nysgjerrighet og være forbilde når de selv skal ut
trykke seg på engelsk, får elevene kontakt med det levende språket.
Kommunikasjonen i klasserommet skal i hovedsak foregå på engelsk.

De tre hovedtrinnene har sine særpreg. På småskoletrinnet skal
elevene få mulighet til å leke med og utforske språket og glede seg
over å lære engelsk. På mellomtrinnet er elevene mer faktaorientert,
men det er viktig å fortsette med en lekende tilnærming og gjøre bruk
av alle sansene også på dette trinnet. På ungdomstrinnet blir eleve
ne etter hvert mer kritiske og selvstendige. Elevene skal gjennom hele
skoleløpet få ta i bruk mange sider av seg selv og lære på sin egen
måte. Forholdene i klasserommet må legges til rette for et godt lær
ingsmiljø. Det skal være stor variasjon i aktiviteter og organisasjons
former. Elevene kan tilegne seg språklige elementer i ulik rekkeføl
ge, og de kan også tilegne seg til dels forskjelligartete kunnskaper i
språket. Gjennom samarbeid med lærere og medelever får elevene
erfaring med å utforme sin egen språklæring.

Engelsk er også et opplevelsesfag. Det skal legges vekt på skap
ende virksomhet der blant annet drama og musikk får en naturlig
plass. Elevene skal bruke språket til å produsere egne muntlige og
skriftlige tekster som kan vises fram for andre. Dette er tekster i vid
forstand og omfatter både muntlig og skriftlig språkbruk. Det legges
vekt på den estetiske utformingen av lærestoffet som elevene møter,
og det de selv lager. Når elevene retter oppmerksomheten mot for
holdet mellom form og innhold og oppdager at flertydighet gir flere
veier til forståelse og innsikt, finner de det rom de trenger for å ut
folde seg med språket. Da kan de undersøke, tolke og bruke fantasi
en sin. Feil kan ofte tolkes som tegn på læringsutvikling. Prosessen
som er knyttet til utviklingen av elevenes egne tekster, får derfor
spesiell oppmerksomhet. Elevenes egen vurdering av tekstene de la
ger, og av selve arbeidsprosessen bidrar til at de utvikler innsikt i egen
språklæring.

Informasjonsteknologien åpner for andre og nye måter å arbei
de med språket på. Den kan gjøre det mulig for elevene å delta i le
vende språksamfunn ved at de kan kommunisere på engelsk med
mennesker fra store deler av verden. Diverse programvare, bl a mul
timedieprogrammer, er også i stadig utvikling. Ved sin form innbyr
teknologien til selvstendig læring gjennom nysgjerrighet og utforsk
ning.
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Strukturen i faget

Faget omfatter fire hovedområder:

1 Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk
2 Bruk av språket
3 Kunnskap om engelsk språk og språkets kulturelle sammenheng
4 Kunnskap om egen språklæring

På småskoletrinnet er disse fire områdene samlet under overskriften

Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk. På mellomtrinnet og på
ungdomstrinnet er områdene 1 og 2 samlet under overskriften Bruk
av språket, områdene 3 og 4 står samlet under Kunnskap om engelsk
språk, kultur og egen læring.

Bruk av språket er hovedstammen i faget. Dette utgjør både vei
en og målet; elevene lærer å bruke engelsk ved å ta språket i bruk
muntlig og skriftlig som lytter, leser, samtalepartner og skriver. Det
dreier seg her ikke bare om rene språkferdigheter, men om evne til å
kommunisere på tvers av kulturforskjeller. De andre områdene støt
ter opp om dette, samtidig som de er mål i seg selv. Opplæringen tar
utgangspunkt i elevenes møte med språket i en sammenheng som gir
dem holdepunkter for å orientere seg og utforske det nye. Her kan
elevene utvikle evnen til å ta seg fram i engelske tekster, gi uttrykk
for det de opplever og erfarer i møtet med tekstene, og slik utvide
sin tekstkompetanse og sin språkbevissthet. Gjennom området Kunn
skap om engelsk språk og språkets kulturelle sammenheng kan elevene,
ut fra behovet for å forstå og uttrykke seg på engelsk, utvikle kunn
skap om språket som struktur, språket som uttrykk for kultur og språ
ket som kommunikasjon. Området Kunnskap om egen språklæring skal
åpne for innsikt i det å lære engelsk slik at elevene kan bli mer selv
stendige og dyktigere som språkelever. Målområdene i læreplanen
samler hovedmomenter fra fagets fire hovedområder.



FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

- oppleve engelsk gjennom flere medier, bru
ke bilder og tegninger som kan hjelpe dem
til å leve seg inn i tekstene de møter, høre
utdrag av barnebøker

- prøve ut sin egen engelsk, f eks synge, lese
og resitere i kor, herme, leke med ord, lage
ordspill og oppdage rim og rytme i språket

-begynne å gjøre seg kjent med hvordan
barn i engelsktalende land lever

  2. klasse

/ opplæringen skal elevene
-oppleve det engelske språket gjennom fle

re medier i et rikt utvalg av tekster, bl a rim,
regler og dikt, sanger, sangleker og bevegel
sesleker, høre fortellinger, kortutgaver av

Opplæringen i faget har som mål Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

å utvikle elevenes evne til å bruke engelsk Møte med språket i muntlig
muntlig og skriftlig og stimulere dem til å og skriftlig bruk
samhandle med mennesker fra engelsk- Elevene skal oppdage, oppleve og gjøre eg-
språklige og andre kulturer ne erfaringer med det engelske språket og

utvikle evnen til å oppfatte og uttrykke seg
å utvikle elevenes bevissthet om kommu- på engelsk. De skal bli kjent med levemå-
nikasjonssituasjoner og engelsk språkbruk ter i engelsktalende land og få en begyn-
og utvikle deres perspektiv på både den nende forståelse for hvordan de selv kan

fremmede og egen kultur lære seg engelsk.

å fremme elevenes innsikt i det å lære eng- Hovedmomenter for 1.-4. klasse

elsk og deres evne til å ta hånd om egen
engelsklæring, slik at alle elever får gode   1. klasse/førskolen

muligheter til å lære språket og får et grunn-
lag for videre læring av engelsk og andre Møte med språket i muntlig
språk og skriftlig bruk

I opplæringen skal elevene
- oppdage hvordan engelsk språk lyder og ser

ut, møte språket blant annet gjennom rim,
regler og dikt, f eks «Humpty Dumpty»,
«Jack and Jill» og andre dikt fra antologier
for barn, sanger, sangleker og bevegelses-
leker, både tradisjonelle og moderne, f eks
«Pat-a-cake» og «Simon Says»



eventyr som de allerede kjenner fra sitt eget dem og stille ut, trene seg i enkle formule
språk, f eks «Little Red Riding Hood» og ringer for å kunne uttrykke seg positivt om

«The Three Billy Goats Gruff»

utforske lyder, rim og rytme i språket, lage

og framføre korte muntlige tekster, bruke

bilder, film og musikk sammen med tekster
for å leve seg inn i og skape mening i de

tekstene de møter, tegne og forme innhol
det, delta i dramatiseringer og rollespill

lese og skrive i egen takt, f eks bildetekster

og ordbilder, og leke med dataprogrammer
med engelsk tekst

gjøre seg noe kjent med levemåter i eng
elsktalende land gjennom å arbeide med

temaer som «Familie og venner»

  3. klasse

/ opplæringen skal elevene

få erfaring med det engelske språket gjen
nom ulike medier ved å møte et utvalg av

tekster, bl a rim, regler, dikt og sanger, f eks

«London Bridge is falling down», leker og

sangleker, f eks «Oranges and Lemons»,
fortellinger, fabler og eventyr, f eks «Goldi
locks» og «Cinderella»

arbeide med tekster sammen med bilder,

film og musikk, uttrykke det de opplever i
tekstene, i ulike formingsoppgaver, bruke
engelsk i lek, rollespill og dramatiseringer

eksperimentere med språkets rytme og
tone, lage muntlige tekster, f eks dikt og

beskjeder, øve seg i å framføre dem, lære
noen ordspill, ordtak, sanger og dikt

utforske skriftspråket blant annet på plaka

ter og oppslag i klasserommet, leke med

skriving, for eksempel tekster til bilder og
postkort, og bruke datamaskin til lek med

tekstskaping

hjelpe hverandre med å lage tekster og de
le tekstene med hverandre ved å framføre

det andre har laget

samtale om forskjeller mellom engelsk og

norsk og sette seg gradvis inn i det engels
ke lydsystemet, f eks øve seg på alfabetet

oppdage likheter og ulikheter mellom egen

og engelsk levemåte gjennom arbeidet med

tekster innenfor temaer som «Hverdag og
høytider»

  4. klasse

/ opplæringen skal elevene

- vinne erfaring med engelsk språk og språk

bruk gjennom muntlige og skriftlige tekster
i ulike sjangrer og fra ulike tidsepoker, bl a

rim, regler, dikt, f eks av A.A. Milne, sang

er, leker og sangleker, bildebøker, fortelling

er, fabler, eventyr og utdrag av barnebøker,
f eks «Tales of»-bøkene av Beatrix Potter,
«Winnie The Pooh» av A.A. Milne, fin

ne fram til meningen i tekstene i samtale
med andre

- oppleve språket gjennom ulike tekster sam
men med musikk og gjennom film, som

Walt Disneys filmatiseringer av for eksem
pel «Peter Pan» og «The Jungle Book»

- eksperimentere med språket, lytte, tale, le

se, skrive, lage egne tekster, levendegjøre

dem gjennom utstilling og framføring/dra
matisering, lære noen ordtak, sanger, dikt,
rim og regler

- arbeide videre med det engelske lydsyste

met og gradvis erfare at forskjellige situa
sjoner krever ulik måte å bruke språket på

- samtale om hva de kan gjøre for å lære seg

engelsk, øve seg på å bruke hjelpemidler,

f eks tekniske hjelpemidler og bildeordbok,
og lage en egen ordsamling
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utvide sin kjennskap til levemåter i engelsk
talende land, f eks samtale om former for

høflighet i eget og i engelsktalende land,

arbeide med temaer som «Hjemsted» og
«Mat og drikke»

Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasse

Bruk av språket

Elevene skal utvikle sin evne til å oppfatte

det engelske språket og til å uttrykke seg og

finne mening i engelske tekster. Elevene

skal utvikle sin evne til å kommunisere på
engelsk.

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring

Elevene skal utvikle noe innsikt i språket
som samhandling og som uttrykk for kul-

Peter Blake: Plateomslag tur. Elevene skal bli kjent med levesett, tra

for The Beatles' Sgt. Peppefs disjoner og skikker i engelskspråklige land.

Lonely Hearts Club Band, De skal gradvis utvikle innsikt i hvordan de
1967 kan arbeide med å lære seg engelsk.

Hovedmomenter for 5.-7. klasse

  5. klasse

Bruk av språket
I opplæringen skal elevene

- oppleve og danne seg et inntrykk av det

engelske språket og engelsk språkbruk ved

å møte et bredt utvalg av tekster fra ulike
tidsepoker. De skal ha tilgang til blant an

net fortellinger, eventyr, utdrag av barne

bøker, f eks «Just so stories» av Rudyard

Kipling, korte utdrag av bøker som de ar
beider med i norsk, f eks «Robinson Cru

soe» og «Huckleberry Finn», dikt, f eks «The

Owl and the Pussycat» av Edward Lear, sang
er, f eks julesanger, viser og sangleker, ord

tak, vitser og gåter, enkle sakprosatekster og
multimedietekster

- arbeide med å oppfatte og tolke tekster,

bl a bruke lydbøker og lese regelmessig,

bruke tekstbehandling og arbeide med da
taprogrammer

- bruke tekster som forbilder og som utgangs

punkt for å ta språket i bruk selv, utforme

muntlige og skriftlige tekster i ulike sjangrer

og formidle tekstene sine, f eks skrive for

tellinger og skuespill sammen, arbeide med
rollespill og dramatisering

- fortelle om seg selv og noe de har opplevd

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring
I opplæringen skal elevene

- arbeide med tekster, oppdage strukturer og

ulike ords funksjoner i språket, f eks sub

stantiv, verb og adjektiv, og arbeide med å

tilegne seg et variert ordforråd

- gjøre seg kjent med levemåter i engelsktal
ende land, f eks ved å ha kontakt med men

nesker i andre land og arbeide med temaer
som tradisjoner, skikker, fritid, hobbyer
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samtale om arbeidet sitt med å lære språ

ket, øve seg i å lytte og gi konstruktiv til

bakemelding på hverandres arbeid, opple

ve at språk læres på ulike måter, og vinne

erfaring ved å velge sine egne arbeidsmå
ter, bruke ulike hjelpemidler, f eks ordbok
og andre hjelpebøker

  6. klasse

Bruk av språket
I opplæringen skal elevene

lytte til og lese et rikt utvalg av tekster fra

ulike tidsepoker, bl a fabler, legender, for
tellinger, utdrag av barnebøker, f eks «Doc

tor Doolittle» av Hugh Lofting, «Black

Beauty» av Anna Sewell og «The Little Hou
se on the Prairie» av Laura Ingalls Wilder,
dikt, f eks fra «Old Possum's Book of Prac

tical Cats» av T. S. Eliot, sanger og viser,
enkle skuespill, informasjonsmateriell og

enkle tekster hentet for eksempel fra histo
rien

gjenfortelle og dramatisere tekster, f eks
fortellinger, eventyr, egne og andres tekster,

skape egne tekster i ulike sjangrer, både
muntlig og skriftlig

prøve seg på ulike måter å skrive på, f eks

skriving som prosess, og bruke informa
sjonsteknologi og medier

fortelle om minst en fortelling eller bok de
har valgt å arbeide med

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring
I opplæringen skal elevene

sette seg inn i språkets strukturer ut fra be

hovet for å forstå og kunne uttrykke seg,

f eks verbets former, preposisjoner og en

kel tekstbinding, stavemåter, lydskrift, set
ningsmelodi og rytme

gjøre seg bedre kjent med forholdene i eng
elsktalende land, f eks gjennom å breweks

le med en skoleklasse i et annet land, arbei

de med temaer som historie og geografi og
begynne å gjøre seg kjent med barnelitte
ratur fra engelsktalende land

- øve seg i å velge arbeidsmåter, hjelpe hver
andre med å utforme tekster, bruke ordbø

ker, tekniske hjelpemidler og medier

  7. klasse

Bruk av språket
I opplæringen skal elevene

- arbeide med et rikt utvalg av tekster fra uli

ke tidsepoker. De skal ha tilgang til blant

annet myter, sagn, fortellinger, utdrag av
barnebøker, f eks «The Secret Garden» av

Frances H. Burnett, «Little Women» av Lou

isa M. Alcott og «Tom Sawyer» av Mark

Twain, utdrag av C.S. Lewis' Narnia-bøker,
dikt, f eks limericker, sanger, viser, popteks

ter, sakprosatekster, f eks om kjente perso
ner, tekster fra medier, f eks aviser og tids

skrifter, og filmatiseringer av barne- og ung
domsbøker

- bruke tekster som forbilder for og inspira
sjon til egen tekstskaping og arbeide med
å utforme muntlige og skriftlige tekster

- fortelle om sitt eget land, om ulike lands
deler og om ulike kulturer, bl a den samis-
ke

- fortelle om innholdet i en fortelling, bok
eller film de har valgt å arbeide med

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring
I opplæringen skal elevene

- skaffe seg en gradvis oversikt over virkemid

ler, strukturer og regler i språket, bl a regler
for språkbruk, enkle former for tekstbin

ding, setningsledd, setningsoppbygning og

ordklasser, kjenne de vanligste bøynings

formene og arbeide med ordforråd, rett
skrivning, uttale og intonasjon
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Hovedmomenter for 8.-10. klasse- arbeide med ulike temaer fra fortid og nå

tid som historiske hendelser og kjente per
soner, ha kontakt med mennesker i andre

land, samtale om egen og andres kultur og

gjøre seg kjent med litteraturen fra engelsk-

  8. klasse

Bruk av språket
talende land I opplæringen skal elevene

- utforske muntlige og skriftlige tekster fra

ulike tidsepoker, samtale om innholdet i

tekstene og utnytte kunnskaper de har el

ler kan skaffe seg om tekstene, bl a even

tyr, fabler og legender, f eks «Robin Hood»,

tegneserier, f eks en versjon av «Gulliver's
Travels», noveller, ungdomsromaner, ut

drag av romaner, f eks av Mark Twain, Ro

ald Dahl og Nina Bawden, dikt, sanger, bal

lader, viser, biografier, artikler, bruksanvis
ninger og annet informasjonsmateriell

- vinne erfaring med å beskrive eget arbeid

og egen utvikling, f eks ved å skrive logg

bok, gjøre erfaringer med å velge lærestoff,
bruke ordbøker, enkle grammatikker og

andre hjelpemidler

Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Bruk av språket
Elevene skal videreutvikle sin evne til å

kommunisere muntlig og skriftlig på eng
elsk i ulike situasjoner. - nytte tekster som forbilder og utgangspunkt

for å bruke språket i ulike kommunikasjons

situasjoner, bruke sin kunnskap om språket
og eksperimentere med språket når de ut

former tekster, f eks i samspill med andre

uttrykksformer som bilder, musikk, sang,
dans og drama

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring

Elevene skal utvikle innsikt i språket som

kommunikasjon og som uttrykk for kultur.

Elevene skal bli kjent med fortid og nåtid i

engelskspråklige land. De skal utvikle inn
sikt i hvordan de kan arbeide med å lære

seg engelsk, og bli stadig mer selvstendige

som språkbrukere.

- lese minst en selvvalgt roman eller lettles

bok og gi uttrykk for sine inntrykk og opp
fatninger av det de har lest

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læringAndy Warhol:

Stor istykkerrevet I opplæringen skal elevene

- utforske språkets system og regler for hvor

dan tekster kan bygges opp, utvikle bevisst

het om noen forskjeller på engelsk talemål
og skriftspråk, erfare noen varianter av eng

elsk språk, arbeide for å få et stadig mer

variert ordforråd og finne nye måter å ut
trykke seg på

Campbells suppeboks
(sorte bønner),

1962. Akryl på lerret

- gradvis utvikle kjennskap til kultur og sam

funnsforhold i engelsktalende land, bl a

skole og utdanning, aktuelle hendelser og

kunst knyttet til arbeidet med tekstene og
til kontakten med mennesker i andre land,

gjøre seg kjent med litteratur og faste ut
trykk fra engelsktalende land
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bruke ordbøker, grammatikker og andre

hjelpemidler, som informasjonsteknologi,
i arbeidet med språket

være med på å utforme gode læringssitua

sjoner, diskutere arbeidsformer, finne fram

til gode vilkår for å lære engelsk og øve seg
i å vurdere eget arbeid og egen innsats

  9. klasse

Bruk av språket
I opplæringen skal elevene

arbeide med et rikt og variert utvalg av teks

ter, bl a myter og sagn, noveller, f eks av
Ernest Hemingway og William Somerset

Maugham, ungdomsromaner, utdrag av
romaner, f eks av Charles Dickens og J.R.R.

Tolkien, dikt av f eks William Blake og Wil

liam Carlos Williams, sanger, ballader,

viser, pop- og rocketekster, biografier, artik
ler, argumenterende tekster, brev og taler,

f eks av Chief Seattle, Winston Churchill og

Martin Luther King, historiske tekster, ut

drag av skuespill, f eks «Pygmalion» av

George Bernard Shaw, hørespill, drama

tiseringer, musikkspill, tekster hentet fra
medier, f eks film, radio, fjernsyn, aviser og
tidsskrifter

utforme tekster i ulike sjangrer i samhand

ling med andre, delta i og lede samtaler og
diskusjoner om temaer som de er opptatt
av

lese fagstoff på engelsk, f eks innenfor na
tur- og miljøfag og samfunnsfag

lese minst en selvvalgt roman eller lettles
bok og gi uttrykk for sine inntrykk og opp
fatninger av det de har lest

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring
I opplæringen skal elevene

arbeide med å sette seg inn i språkets sys
tem og sjangerregler gjennom å prøve ut
språket selv, kunne oppfatte varianter av
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engelsk språk og arbeide med ordvalg, ny
anser og variasjon i egne tekster

- arbeide med kultur og samfunnsforhold i
engelsktalende land, f eks geografiske for

hold, viktige hendelser og personer, mu

sikk, film- og bildekunst, f eks ved å ha kon
takt med mennesker i andre land og gjen
nom å lese engelskspråklig litteratur

- nyttiggjøre seg hjelpemidler som ordbøker,

grammatikker, medier og informasjonstek
nologi

- definere egne læringsbehov, formulere lær

ingsmål, få erfaring med å utforme øvings

oppgaver og utveksle disse med andre elev

er og få erfaring med å planlegge og vurde
re eget arbeid

  10. klasse

Bruk av språket
I opplæringen skal elevene

- arbeide med autentiske tekster fra ulike tids

epoker, bl a noveller, f.eks avJohn Steinbeck,

ungdomsromaner, utdrag av romaner, f eks
av Charlotte Bronté, Lewis Carroll, Sir Ar

thur Conan Doyle og Agatha Christie, dikt,

f eks av Emily Dickinson, Rupert Brooke og

Langton Hughes, sanger, f eks av «The Be
atles», viser, jazz, blues, negro spirituals,

biografier, artikler, resonnerende og argu
menterende tekster, informasjonsmateriell,

utdrag av skuespill, f eks av William Shake
speare og Tennessee Williams, utdrag av

filmer, dramatiseringer av romaner og skue

spill, musikkspill, filmer, tekster hentet fra
medier som radio og fjernsyn, aviser og tids
skrifter

- utforme muntlige og skriftlige tekster, sam

tale og diskutere, få trening i å legge fram

egne tanker og ta opp dagsaktuelle spørs
mål

- greie ut om fagstoff på engelsk, f eks ved å
holde foredrag og skrive rapporter



lese minst en selvvalgt roman eller lettles

bok og en selvvalgt novelle eller sakprosa

tekst og drøfte inntrykk og oppfatninger av
det de har lest

Kunnskap om engelsk språk,
kultur og egen læring

I opplæringen skal elevene

lære om ulike typer setningsoppbygning,
setningsledd, ordklasser, deres bøyning og

funksjon i språket, språklige virkemidler og

gjøre seg fortrolig med ulike varianter av
engelsk språk

arbeide med kultur og samfunnsforhold i

engelsktalende land, bl a mellommennes

kelige forhold, natur-, miljø- og kulturvern,

internasjonalt samarbeid, urbefolkningers

rettigheter, bl a samers, krig og fred, gjen

nom internasjonal kontakt og utvidet kjenn

skap til litteraturen i ulike engelsktalende
land

løse problemer de støter på i arbeidet med

språket, ved å bmke et bredt spekter av hjel
pemidler, erfare hvordan informasjon som

er nyttig i engelskfaget, kan lagres, organi

seres og gjøres tilgjengelig i klasserom og bib
liotek

samtale om og vurdere lærestoff og arbeids

måter i forhold til målene for engelskfaget

og gjøre valg som er nyttige for egen språk
læring

Richard Deacon: This, Thatand the Other, 1985.

Laminat, stoff, stål
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INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Musikk, song og dans har gjennom tidene teke opp i seg, uttrykt og
formidla stemningar, tankar og kjensler ved det å vere menneske - i
leik, fest og kvardagsliv.

Skulefaget musikk er den ytre ramma for å gi alle barn og unge
høve til å få del i den musikalske røynsla og kunnskapen som andre
har skapt, og å få opplæring i å kunne gi musikalsk uttrykk for sitt
eige liv ut frå eigne føresetnader.

Ei viktig side ved faget er den skapande aktiviteten, ei anna side
er den mottakande. Desse to perspektiva skal komme til uttrykk ved
at elevane skal syngje, spele og danse, komponere og lytte.

Musikalsk aktivitet er prega av samhandling og samvirke, triv
sel og kontakt som skaper tilhøyrsle og identitet. Faget i grunnsku
len er derfor utforma med tanke på at det skal vere eit fag for alle
elevar, der samvær og samhandling er like viktige som kvalitet og
meistring.

Musikkfaget gir rom for spontane og leikprega aktivitetar og for
uttrykksformer der elevane får høve til å oppleve, forstå og sanne
ulike livsområde gjennom kunstnarlege uttrykk.

I opplæringa får elevane møte og oppleve ein viktig del av mu
sikk-, song- og dansekulturen frå vårt eige land og frå andre land.
Gjennom å musisere og forme, lytte og oppleve, vurdere og meine
får elevane utvikle det musikalske skjønnet sitt og evna til å verdsetje,
undrast over og forstå sin eigen kultur og kulturen til andre gjen
nom musikk og dans.

Opplæringa i faget tek sikte på at elevane skal få oppleve, bli
kjende med og forstå musikk både som kunstnarleg uttrykk, som
samfunnsuttrykk og som samværsform. Kunnskap om og røynsle frå
desse sidene ved faget skal hjelpe elevane til å utvikle eit ansvar for
musikalsk og sosial fellesskap og gi dei eit grunnlag for eigne mu
sikkval seinare i livet.

Arbeidsmåtar i faget

Målet og hovudmomenta for musikkfaget er prega av aktivitetsfor
mer der ein legg stor vekt på utforsking, skaping og formidling. Det
er viktig å ta omsyn til progresjonen i musikkfaget og den musikk
faglege utviklinga til eleven.

På småskulesteget må ein leggje særleg vekt på å skape eit trygt
og godt miljø for musikalsk læring, oppleving og samhandling. Like
viktig er det å ta vare på den naturlege trongen elevane har til musi
kalsk leik, utforsking og eksperimentering. Ein bør ofte ha fellessam
lingar om musikk, song og dans, gjerne dagleg. Elevane må få opp
leve eit læringsmiljø der leik og læring står sentralt.
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På mellomsteget blir skilnadene i den musikalske interessa, for

ståinga og utøvinga tydelegare frå elev til elev, mellom anna fordi

mange tek til med opplæring på eit instrument i musikkskulen eller

i eit korps. Skulen må nytte og byggje vidare på dei musikalske røyns

lene og interessene elevane har. Elevane må få øving i å framføre både

eigenprodusert musikk og dans og musikken og dansen til and

re - åleme og i grupper. Slike aktivitetar bør planleggjast med tanke

på samarbeid med og vitjing av dansarar og musikarar, til dømes frå
Rikskonsertane, eller ved at elevane oppsøkjer musikarar og spele
menn, eller vitjar institusjonar i nærmiljøet for å halde ein konsert.

På ungdomssteget skal ein ta omsyn til at mange av elevane er

påverka av ulik musikksmak, ulike musikkvanar og ulik livsstil. Som
me elevar kan vere svært langt komne som utøvarar i ulike sjangrar.

Denne gruppa kan og ofte vere gode lærarar for kvarandre og for

yngre elevar. Mange har musikalske førebilete og glødande musikk
interesse i heilt spesielle retningar. I dette mangfaldet ligg det ein

styrke og ei stor utfordring for musikkfaget på ungdomssteget. Ar

beidsmåtane på ungdomssteget må spegle av at elevane er ei ressurs
sterk musikkgruppe, som får vere med på å velje ut lærestoffet og

vere med på å planleggje læringsprogrammet ut frå dei rammene som

målet og hovudmomenta gir. På kvart årssteg skal elevane få oppgå

ver som peiker ut over skulesamfunnet, til dømes arrangere konser
tar og framsyningar.

Kor, korps, band og musikk- og dansegrupper knytte til skulen

er av stor verdi for musikkopplæringa. Skulane bør aktivt prøve å få
til eit samarbeid med kommunale musikkskular, med Rikskonsert

ane og andre som formidlar skulekonsertar, med spelemannslag og

dansemiljø. Viktige sider ved faget, til dømes arbeidet med å skape
ein felles song- og dansekultur, kan best utvikle seg i eit aktivt sam

spel mellom elevane, klassane, lærarane og foreldra, og mellom sku
len og samfunnet omkring.

Gjennom heile opplæringa skal ein leggje stor vekt på gode og
fleksible modellar for organisering. Når aktivitetsforma krev det, som

i samspel på instrument og arbeid med komponering, må ein kun
ne arbeide i mindre grupper. I andre høve, som i skulekor, konsertar
og framsyningar, kan det vere naturleg med større grupper.

Strukturen i faget

Målet og hovudmomenta i musikkfaget byggjer på aktivitetsforme

ne musisere, danse, komponere og lytte, og på erkjenningsformene

å oppleve og forstå. Det er ikkje eit klart skilje mellom aktivitetsfor
mer og erkjenningsformer. Dei grip inn i kvarandre, utfyller kvar
andre og støttar kvarandre.

Å oppleve og forstå er uttrykk for at ein meiningsfull omgang
med musikk omfattar heile mennesket - kropp og sinn, kjensleliv

og intellekt. I musikkfaget skal ein sjå på det praktiske og teoretiske
og det vitskaplege og kunstnarlege som likeverdige sider ved dan-
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ning og utvikling. Med aktivitetsformene musisere, danse, kompo
nere og lytte som ramme kan elevane erfare og få innsikt i korleis
musikken har utvikla seg, korleis han fungerer og korleis han blir
brukt i ulike sosiale, kulturelle og historiske samanhengar. Gjennom
heile skuletida skal dei praktiske sidene ved opplæringa vere grunn
laget for å oppleve og å forstå faget.

Aktivitets- og erkjenningsformer i musikkfaget Oppleve og forstå

Musisere

Danse Innhaldet
i musikkfaget

Komponere

Lytte

Musisere har klare linjer til musikaryrket og til den praktiske hand
verkssida ved faget. Omgrepet tek opp i seg spel, song og annan vo
kal aktivitet, men kan og oppfattast vidare enn det, til dømes i ret
ning av song og spel med meining og glede.

Danse som aktivitetsform er ein naturleg del av det musikalske ut
trykket til og samværet mellom barn og unge. Dans gir barn og unge
ei heilskapleg oppleving og forståing av musikkfaget.

Komponere gjer elevane når dei i musikkopplæringa gir eigne idear
musikalsk uttrykk og form. I musikkopplæringa i grunnskulen om
fattar omgrepet å lage sine eigne musikk- og danseuttrykk, improvi
sere og arrangere.

Lytte er grunnleggjande for å kunne ha glede av musikk og for å kunne
orientere seg i musikkverda. Gjennom å lytte kan elevane utvikle
gehør og bli fortrulege med ulike former tur musikk, utvikle musi
kalsk skjønn og vurderingsevne, og utvikle evna til å oppleve mu
sikk som kunst og som samværsform.



Edvard Munch: Militærmusikken kommer, Karl Johans gate, 1889. Olje på lerret



Opplæringa i faget har som mål

• at elevane utviklar evna til å kunne uttryk
kje seg musikalsk og meiningsfullt gjennom
spel, dans, song og annan vokal aktivitet

• at elevane opplever gleda ved å ta aktivt del
i og få medansvar for musikalsk og sosial
fellesskap gjennom song, spel og dans

• at elevane opplever og forstår at deira eig
ne song-, danse- og musikkuttrykk kan ha
kvalitet og verdi, og at musikk og dans kan
skape eit grunnlag for forståing og toleran-
se

• at elevane utviklar musikalsk skjønn ved å
lytte til mange ulike typar musikk, levan
de og innspelt, og ved at dei kan reflektere
over møtet sitt og omgangen sin med mu
sikk og verdsetje det musikalske uttrykket
til andre

• at elevane gjennom aktiv musisering og lytt
ing får kjennskap til ulike musikktradisjo
nar i Noreg og i andre land og kulturar, til
kjende komponistar og utøvarar, til musikk
historia og til den rolla musikken har og har
hatt i samtid og fortid

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse

Musisere og danse
Elevane skal lære seg songar og dansar frå
ulike sjangrar og tradisjonar og øve opp
evna si til å syngje og spele. Dei skal bli tryg
ge på si eiga song- og talestemme og på å
bruke song, spel og dans i musikalsk og
sosial samhandling.

Komponere
Elevane skal kunne utforske og leike med
lyd, tekst og rørsle og komponere med dette
materialet i enkle former. Dei skal få opp
leve og forstå at musikk kan lagast på ulike
måtar og få tiltru til sine eigne skapande
evner.

Lytte
Elevane skal lære seg å delta aktivt i ulike
lyttesituasjonar. Gjennom aktiviserande ut
trykksformer skal dei i aukande grad vise at
dei opplever og forstår. Dei skal utvikle ev
na til å lytte med interesse og undring til
levande og innspelt musikk, og vise at dei
forstår at musikk kan verke på oss på ulike
måtar.

Hovudmoment for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskule

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- lære songar og songleikar som er knytte til
ulike tverrfaglege tema, songar som eignar
seg for fellessamlingar og daglege samvær,
for leikprega aktivitetar i musikkfaget, song
ar til høgtider, til dømes «Deilig er jorden»,
nasjonale songar, til dømes «Mellom bak
kar og berg», songar om dyr, til dømes «Blå
mann, Blåmann», enkle folkesongar, til
dømes «En sang til deg jeg synge vil», vog
geviser, songar og viser av kjende forfatta
rar og komponistar, mellom andre Thor-
bjørn Egner

FELLES MÅL FOR FAGET



få oppleve kroppen og stemma si som eit

naturleg musikalsk uttrykksmiddel for opp
levingar, tankar og kjensler, og få øving i å

bruke stemma musikalsk i rytmisk og klang

leg arbeid med ulike tekstar, mellom anna

ellingar, nonsensregler, og tekstar som er

gode utgangspunkt for musikalsk arbeid, til
dømes av André Bjerke

oppleve musikk, song og dans som leik, og
arbeide med å gi uttrykk for si oppleving

av eventyr og forteljingar gjennom song,
dans, drama og annan musisk aktivitet

Komponere
I opplæringa skal elevane

utforske og leike med mange typar lyd, mel

lom anna si eiga stemme, lydar frå natur og
utemiljø og frå instrument med ulik klang,

leike med spontant spel på instrument, prø
ve ut korleis lyd kan lagast på ulike måtar

songar, til dømes «Amandus Dokkemann»,

og songar knytte til musikalsk opplæring,
mellom anna songar med spørsmål/svar, til
dømes «Vesle Måltrost»

- lære seg dansar og songleikar og øve seg på

å lage og følgje reglar i musikalsk leik og
arbeid

- arbeide med musikk og dans med utgangs

punkt i kontrastar, mellom anna i form,
retning og tempo

- bruke kroppen og stemma si medvite som

eit musikalsk uttrykksmiddel for oppleving

ar, tankar og kjensler, og øve seg på å utvik

le stemma musikalsk i rytmisk og klangleg
arbeid med ulike tekstar, mellom anna rim

og regler, og andre tekstar som er gode ut

gangspunkt for musikalsk arbeid, til dømes
av Inger Hagerup og Halvdan Rasmussen

arbeide med å lage lydbilete, dansar og -øve seg på ågi uttrykk for korleis dei
små komposisjonar til spennande ord og opplever ulike livsområde gjennom song,
uttrykk, til bilete, eventyr og forteljingar dans, drama og annan musisk aktivitet

Lytte
I opplæringa skal elevane

- lytte til, oppdage, samanlikne og samtale

om lyd og musikk i dagleglivet, lytte til uli

ke typar musikk, særleg musikk som har
klare kontrastar i klang og dynamikk, og få

gi uttrykk for kva dei høyrer, opplever og
forstår gjennom drama, dans og rørsle og
andre tenlege uttrykksformer

- få øving i å lytte til framføringar og musikk

stykke og samtale om det dei opplever og
forstår

  2. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- lære songar frå ulike kultur- og livsområde,

mellom anna høvelege nasjonale songar og

viser, enkle folkesongar frå andre land og
kulturar, til dømes «Sakura», forteljande
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Komponere
I opplæringa skal elevane

eksperimentere med korleis lyd kan lagast

på ulike måtar, mellom anna ved slag, blås
ing, knipsing og risting, og arbeide med
korleis lyd kan bli musikk

leike med spontant spel på instrument til

enkle vers og ut frå musikalske spørsmål og
svar

øve seg på å lage små komposisjonar i lyd
og dans ut frå enkle formomgrep, mellom

anna lang/kort, sterk/svak og tung/lett, opp
leve og bli kjende med enkle omgrep inn

anfor form og musikkuttrykk, mellom an
na starten/midten/slutten, øve seg på å skrive

ned musikken og dansen sin ved hjelp av

grafisk notasjon eller annan notasjon dei finn
høveleg



Lytte - få øving i å spele på instrument, også krop
/ opplæringa skal elevane pen som instrument, med utgangspunkt i

- lytte til ulike typar musikk, særleg musikk tekstrytme og pulsrytme
som har klare kontrastar i tempo og instru-
mentasjon, få oppleve og samtale om at -få oppleve og lære at songar og vers kan ha
musikk kjem frå ulike stader og ulike tider forspel og/eller mellomspel, og at instru
og at musikk kan påverke kjenslene og tank- ment kan spele saman med, eller erstatte
ane våre ein del av, eller heile tekstar

- øve seg i å lytte konsentrert til framføring
ar og musikkstykke, og samtale om det dei

Komponere
/ opplæringa skal elevane

opplever og forstår - undersøkje klangar i vokalar og konsonan
tar, rytme i interessante ord og ulike eigen
skapar ved tonar, øve seg på å lage små
komposisjonar med dette klang- og tone-Runa Førde: Gleden,

1971. Akvarell materialet og setje dans og rørsle til

- dikte vidare på tekstar i songar og i rim og
regler med sikte på musikkframføringar

- få øving i å improvisere på høvelege instru
ment med utgangspunkt i enkle rytmar og
få tonar

- øve seg på å hugse komposisjonane dei har
laga, framføre for andre det dei har laga,
sett saman og øvd inn

  3. klasse Lytte
I opplæringa skal elevane

Musisere og danse - arbeide med ulike lytteleikar og lytteopp
gåver og få trening i å lytte aktivt, slik at
dei i svært grove trekk kan skilje innanfor
dei viktigaste musikkelementa, som tone
høgd, puls og rytme, dynamikk og klang,
mellom anna ved hjelp av grafisk notasjon

l opplæringa skal elevane
- lære seg songar og dansar frå det nasjonale

og lokale felles repertoaret, mellom anna
fleire songar til høgtider, fleire songar om
dyr, fleire folkeviser, fleire songar av kjen
de forfattarar og utøvarar, mellom andre Alf
Prøysen, og øve seg på å stå fram med si
eiga song- og talestemme i ulike musikk
aktivitetar

- delta aktivt i musikalsk samhandling med
til dømes gjestande musikarar og dansarar

- gi uttrykk for korleis dei opplever og forstår
ulike sider ved musikk gjennom aktivise
rande uttrykksformer, mellom anna dans
og drama. Lyttestoffet skal vere frå ulike
tider og sjangrar og eigne seg for arbeid
med ulike sider ved musikk, mellom anna
karakter og stemning, sterkt og svakt, og

- arbeide med musikk- og danseuttrykk med
utgangspunkt i ring, par og rekkje, og lære
seg dansar som kan byggje bru mellom ge-
nerasjonar

spørsmål og svar i musikken
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  4. klasse

Musisere og danse
/ opplæringa skal elevane

lære songar frå ulike kultur- og livsområde,
mellom anna skillingsviser, joik og songar

knytte til samisk kultur, songar frå andre

land og kulturar, og songar av fleire kjen
de forfattarar og komponistar

øve seg i å formidle songtekstar og songinn

hald i dramatisert form, mellom anna gjen
nom syngjespel, dokketeater og rollespel

få øving i medviten stemmebruk, og gjen
nom song og tale kunne utvikle eit reflek

tert forhold til ulike typar tekstar, og øve

seg på å musisere i gruppe, mellom anna
gjennom kanonsong og talekor

øve seg i å spele ei sjølvstendig stemme,

rytmisk og melodisk etter gehør og enkelt
akkompagnement i ei gruppe

idi oppleve korleis musikk kan vere ein in

tegrert og meiningsfull del av temaarbeid,
og korleis musikk, song, dans og drama kan
vere med på å skape eit positivt skulemiljø

gjennom felles framføringar og musikalsk
arbeid på tvers av fag, klassar og alderssteg

Komponere
I opplæringa skal elevane

øve seg på å lage melodiar til enkle tekstar,

mellom anna ved gjentaking av små mo
tiv og rytmemønster

øve seg på å formidle og framføre små me
lodiar, songar og dansar, og musikkstykke

dei har laga, øve seg i å vurdere og verdsetje

eigne og andre sine dansar og komposisjo
nar

- arbeide med å setje saman komposisjonar

i lyd og rørsle, mellom anna ved gjentaking
av ulike delar og mønster
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- arbeide med å ta vare på musikken og dan

sen sin ved hjelp av opptaksutstyr og høve
leg notasjon

Lytte
I opplæringa skal elevane

- få oppleve musikk frå ulike tradisjonar og

verdsdelar og gi uttrykk for korleis dei opp
lever skilnader, men og fellestrekk mellom
desse, mellom anna mellom samisk musikk

og musikk frå andre kulturar

- lytte til og arbeide med mange ulike typar
musikk slik at dei får gi uttrykk for korleis

dei opplever og forstår den måten ulike

komponistar bruker sentrale musikalske
verkemiddel, til dømes knytte til melodi og
rytme, dynamikk og klang

- lytte til framføringar og konsertar og få

øving i å samtale om desse med tanke på
formidling og oppleving

Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse

Musisere og danse

Elevane skal lære seg å syngje, spele og dan

se med glede og innleving gjennom ei brei
innføring i song- og dansekulturen vår. Dei

skal utvikle og kultivere evna til å musise
re og danse åleme og saman med andre.

Komponere
Elevane skal bli kjende med korleis ein kan
utvikle musikalske idear i enkle strukturar

og øve seg på å kommunisere dei til andre.

Dei skal utvikle skaparevna si gjennom å

lage musikk og dansar og bli trygge på å stå
fram med det dei sjølve har laga.

Lytte
Elevane skal utvikle evna til å skilje innan

for viktige musikkelement og bli kjende
med ulike musikalske verkemiddel. Gjen

nom møte med musikk, musikarar og dan

sarar skal dei bli kjende med musikk frå

ulike tider og stader og utvikle evna til å
lytte med innleving og konsentrasjon. Dei



skal utforske sine eigne og andre sine opp
levingar og meiningar om ulike musikalske
uttrykk og vise kunnskap om musikk gjen
nom aktiviserande uttrykksformer.

Hovudmoment for 5.-7. klasse

  5. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane
lære songar og dansar som er sentrale i lo
kal og nasjonal song-, vise- og dansetradi
sjon, mellom anna nordiske nasjonalsong
ar og den samiske nasjonalsongen, songar
av kjende song- og låtskrivarar, folkeviser,
songar og dansar knytte til mytar og legen
der, og få samtale om særtrekk ved dette
fellesstoffet

arbeide med song og spel slik at dei forstår
samanhengen mellom innhaldet i tekstar
og måten dei syng og spelar på

få gjennomføre framsyningar og song- og
danseinnslag på sin eigen skule

få øving i å spele enkelt akkompagnement
til melodiar, songar og dansar etter gehør
og etter enkel notasjon, mellom anna ved
bruk av enkle rytmiske og melodiske møns
ter

Komponere
I opplæringa skal elevane
arbeide med å lage melodiar og songar, først
med utgangspunkt i få tonar, korte tekst
rytmar og enkle rytmemønster, seinare med
fleire tonar og meir samansette rytmar

øve seg i å lage tekstar til ulike melodiar, til
dømes vers til melodiar dei har laga sjølve,
og til nystev

bruke ulike lyd- og klangkjelder i små kom
posisjonar for å skape ei spesiell stemning
eller ein spesiell effekt

- øve seg i å improvisere rytmisk og melo
disk, mellom anna ved å finne på og for
me musikalske spørsmål og svar med ut
gangspunkt i pentatone tonerom

Lytte
I opplæringa skal elevane

- øve seg i å skilje innanfor viktige musikk
element, som melodi og rytme, dynamikk
og klang

- førebu seg på å møte musikk, musikarar og
dansarar på konsertar og i framføringar, og
øve seg på å gi uttrykk for det dei opplever
og forstår

- bli kjende med klanguttrykk og bruksom
råde for ulike akustiske instrument, mellom
anna instrument i symfoniorkesteret og i
korps

- delta i framføringar med dans, drama, språk
og bilete, der lytting til musikk er utgangs
punktet, og der siktemålet mellom anna er
å vise korleis musikken er bygd opp, kor
leis musikken formidlar ei stemning og kor
leis elevane opplever musikken

-drøfte og samanlikne musikk og korleis
medelevar tolkar, opplever og forstår mu
sikk, til dømes slik dette kjem til uttrykk
gjennom ulike formingsaktivitetar, dikt
skriving og forteljingar

  6. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- lære songar frå ulike kultur- og livsområde,
særleg med vekt på folkeviser og folkesong
ar, mellom anna stev

- få grunnleggjande innføring i sentrale nors
ke runddansar og andre dansar, mellom
anna reinlender, polka, vals og færøydans,
til dømes stordans
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øve seg på å meistre ei sjølvstendig stem
me i samsong og samspel og arbeide med å
lytte til medmusikantar

arbeide med tradisjonell og grafisk musikk
notasjon i tilknyting til praktisk musikk
arbeid

planleggje og gjennomføre si eiga øving i
song, spel og dans med tanke på framføring
ar for andre elevar

Komponere
I opplæringa skal elevane
lage enkelt akkompagnement til songar
og melodiar, og ta vare på komposisjonane
ved hjelp av notasjon og høveleg teknolo
gi

øve seg i å improvisere over enkle rytmis
ke mønster med utgangspunkt i firtonerom
(tetrakord)

øve seg i å lage, formidle og framføre me
lodiar, rytmemønster, songar og dansar med
utgangspunkt i enkle formprinsipp, mellom
anna symmetri, og tonemateriale som er
sentralt i folkemusikk

drama og andre visuelle og verbale uttrykks
former

- undersøkje korleis element frå folkemusik
ken har nedfelt seg i andre sjangrar, mel
lom anna kunstmusikk og jazz, og korleis
komponistar og utøvarar har brukt folke
musikkelement til ulike tider

- øve seg i å vurdere framføringar og konser
tar og kunne samtale om oppleving, for
midling og kvalitet

  7. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- lære eldre songar frå sentrale kultur- og livs
område, med særleg vekt på salmar og song
ar av kjende tekstforfattarar og komponis
tar, mellom andre Petter Dass og Edvard
Grieg

- musisere innanfor område dei har spesiell
interesse av, til dømes i tilknyting til mu
sikkopplæring i musikkskule, rockeverksta
der, korps, folkemusikkgrupper og danse
grupper

øve seg i å bruke opptaksutstyr mellom -få framføre musikken sin som konsert på
anna for å vurdere eigne komposisjonar

Lytte
I opplæringa skal elevane
bli kjende med dei viktigaste eigenskapane
og bruksområda til ulike instrumentgrup
per, mellom anna dei viktigaste instrumen
ta innanfor norsk folkemusikk, som hard
ingfele og vanleg fele, ulike gamle folkemu
sikkinstrument og trekkspel, og samtale om
særtrekk ved norsk folkemusikk og gjere
enkle samanlikningar med musikk i andre
kulturar, mellom anna i den samiske

skulen eller i nærmiljøet

- få oppleve og delta i song og dans frå and
re kulturar og andre land, til dømes afro
amerikanske musikktradisjonar, og bli kjen
de med særpreget ved uttrykksformene i
desse kulturane

Komponere
I opplæringa skal elevane

- øve seg i å improvisere over enkle melo
diske mønster og lage små variasjonar på
kjende melodiar

arbeide med å forstå korleis komponistar - arbeide med komposisjon og enkel arrang-
bruker formprinsipp som imitasjon, repe
tisjon og variasjon gjennom samtale, dans,

ering, til dømes ved hjelp av informasjons
teknologi
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- arbeide med å skrive ned komposisjonane
sine med grafisk eller tradisjonell notasjon

- øve seg i å lage musikkstykke til dansar og
dansar til musikkstykke dei har laga og tenkt
ut sjølve

- øve seg i å komponere med utgangspunkt
i stiltrekk frå historisk musikk og samanlik
ne eigne komposisjonar med slik musikk

- øve seg i å gjennomføre prosjekt der arbeid
med eigenkomponert musikk og dans er
ein integrert del, mellom anna knytt til his
toriske tema

Lytte
I opplæringa skal elevane
utforske korleis tid og stad kan vere med og
forklare særdrag ved ulike musikkformer,
samtale om og vurdere korleis musikk kan
verke på oss, mellom anna musikk knytt til
religion og ritual, til ulike ideologiar og re
klame og musikk frå ulike historiske perio
dar

undersøkje samansetjing og oppbygging av
dei vanlegaste orkester og grupper innan
for historisk musikk, slik at dei kan skilje
desse frå kvarandre ved lytting, bli kjende
med musikk frå ulike stilperiodar, til
dømes gregoriansk song og renessansemu
sikk, slik at dei mellom anna kan bruke
denne kunnskapen i arbeid med kompone
ring og ulike tverrfaglege tema

undersøkje korleis komponistar frå eldre
tider har brukt musikkelement og form
prinsipp som treklangar, dynamikk, sym
metri, tekst og melodi, og instrumentasjon
for å formidle ulike musikalske meiningar

lytte til og undersøkje musikk av sentrale
norske og utanlandske komponistar, mel
lom andre Edvard Grieg, J.S. Bach, Wolf
gang A. Mozart og Ludwig v. Beethoven

- delta aktivt i prosjekt og framføringar der
musikklytting er ein vesentleg del, og der
elevane får vist korleis dei forstår og opp
lever ulike typar historisk musikk gjennom
ulike uttrykksformer, til dømes dans og dra
ma

Mål for ungdomssteget, 8.-10. klasse

Musisere og danse
Elevane skal tileigne seg eit song-, danse
og musikkrepertoar som gir innsikt i sam
tida og oppleving av ei fleirkulturell verd.
Dei skal utvikle evna til å ta ansvar for å

planleggje, øve inn og gjennomføre fram
føringar og konsertar med song, samspel og
dans.

Komponere
Elevane skal utvikle evna til å arbeide med
musikalske idear innanfor ulike musikalske

former, sjangrar og stilartar. Dei skal opp
øve evna til å vurdere og korrigere eigne
komposisjonar og formidle dei til andre.

Lytte
Elevane skal kunne identifisere og skilje
med aukande nyansering innanfor dei uli
ke elementa i musikken. Dei skal utvikle

evna til å lytte med ope sinn til eit breitt
utval av musikk med aukande kompleksi
tet og øve seg på å bruke kritisk sans og
musikalsk skjønn. Gjennom aktiviserande
uttrykks- og arbeidsformer skal dei bli kjen
de med og vise kunnskap om utviklinga og
mangfaldet i musikkformer, sjangrar, tra
disjonar og kulturar.

Hovudmoment for 8.-10. klasse

  8. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- lære songar og viser, særleg med vekt på vår
eiga samtid og på folkeleg kultur, mellom
anna arbeidarsongar og sjantiar
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Lytte
seringa in

ære om samansetjing og oppbygging av
ble og orkester innanfor uli

ke sjangrar og stilartar, slik at dei kan vi-

se denne kunnskapen gjennom ulike ar
beids- og uttrykksformer i tilknyting til

og musiser

å samtale om og vurdere korleisc

ir og medelevar bruker ulike

å kunstnarleg vis<kkn SSf

eis komponistar frå vårt
ruker ulike verkemiddel,

K

nytte til klangfarge, dyna-
ke musikalske

kk av sentra-

andske komponistar
ire Arne Nord-

Stravinsli

g dans frå andre kulturar

n samiske, og kunne så-
norsk musikk og danse-ar

anke på skilnader og feldisic

)ei skal få oppleve korleis kom-s

3onistar o l utøvarar i vår eiga tid møter
k av slike musikkformers

Komponei møte musikarar og dansarar frå til dømes
lokal, nasjonal og internasjonal musikk-R9f>

få øving i å komponere med utgangspunkt kultur og delta i eit vekselspel med desse

kk, til dømes ved i samtalar og drøftingar, dansing og mv-
siser

9. klasse

Musisere og danses?

I opplæringa skal elevan

- lære songar knytte til anna lærestoff i mu
sine sikkfaget og songar og dansar knvtte tilkc

onell lærestoff i andre fa
K

H praktisk innføring i nyare dansar og
rekk ved musikken som er knytte til



desse, til dømes pardansar som swing, tan- Louis Armstrong, Elvis Presley, Beatles og
go og individuelle dansar som breikdans Jan Garbarek

- øve seg i å syngje og spele einstemt og fleir
stemt i ulike grupper og band, og øve seg i
å meistre sjølvstendige stemmer og solo
innslag

- øve seg i å syngje og spele innanfor popu
lære sjangrar og stilartar, mellom anna blues,
jazz, pop og rock, og prøve sentrale instru
ment og verkemiddel i desse musikkforme
ne, mellom anna slagverk, elektrisk gitar og
bass og mikrofonsong

- arbeide med framsyningar som integrerer
ulike kunstformer og fleire skulefag

Komponere
I opplæringa skal elevane

-komponere ved å bruke tone, rytme og
akkordmateriale frå populære stilartar og
sjangrar, slik at dei blir kjende med sentra
le element og kan gjere seg nytte av teknik
kar herifrå, til dømes bluesskjema, bluesska
la, riff, bru og rap

- prøve enkel, stilrett, melodisk og rytmisk
improvisasjon, mellom anna med utgangs
punkt i dur/moll og pentatonikk

- lære å bruke musikk og data med tanke på
komposisjon og arrangering

- øve seg i å ta vare på komposisjonane sine
med tradisjonell notasjon, mellom anna
melodi med enkel besifring

- planleggje framføringar eller konsertar med
basis i sjølvkomponert musikk og dans over
eit tema eller i tilknyting til tiltak på sku
len eller i nærmiljøet

Lytte
/ opplæringa skal elevane

-bli kjende med musikk av sentrale kom
ponistar og utøvarar i afroamerikansk mu
sikktradisjon som rock og jazz, mellom andre
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- få kjennskap til sentrale sider ved afroame
rikansk musikktradisjon og korleis han har
nedfelt seg i norsk og samisk musikkultur,
til dømes hos Mari Boine, slik at dei kan vi
se at dei har opplevd og forstått gjennom
framføringar og samtalar

- arbeide med å skilje med aukande nyanse
ring innanfor musikkelement som melodi,
rytme, klang, dynamikk og harmonikk,
mellom anna i tilknyting til lytting til mu
sisering av medelevar

- få oppleve og bli kjende med korleis dans,
rørsle og uttrykksformer knytte til drama er
ein integrert del av ulike former for musikk
og scenekunst

-få øving i å vurdere og verdsetje eigne
og andre sine komposisjonar og musikkut
trykk gjennom å samtale om korleis musikk
og tekstelement, dans og rørsle, spele- og
syngjemåte og ulike effektar er brukte

  10. klasse

Musisere og danse
I opplæringa skal elevane

- få kjennskap til eit breitt repertoar av song
ar, annan vokal aktivitet og dansar, slik at
dei kan musisere saman med andre med

innleving og musikkglede

- samarbeide om praktiske musikk- og danse
prosjekt der dei får vist brei kunnskap om
ulike musikkformer og musikkelement
gjennom språk og andre utrykksformer, til
dømes kollasj, revy og musikkdramatiske
spel. Dei skal gjennomføre slike prosjekt på
skulen og utanfor skulen, til dømes på insti
tusjonar for eldre

- øve seg i å leie musikk- og danseframføring
i/med ei gruppe



arbeide med kunstformer og produksjonar
som nyttar moderne teknologi, og som in
tegrerer musikk, song og dans med andre
fagområde

Komponere
I opplæringa skal elevane
utforske og leike med eit breitt spekter av
klangar, rytmar, melodiar og strukturar

øve seg i å komponere og arrangere med
utgangspunkt i rytmiske, harmoniske og
melodiske mønster, motiv og vendingar
som er henta frå ulike sjangrar

vurdere og ta i bruk eit breitt utval av lyd
kjelder, akustiske og elektroniske, som ut
gangspunkt for eigne komposisjonar og
enkel arrangering

øve seg i å improvisere til dømes med ba
sis i enkle akkordsamansetjingar

studere korleis komponistar noterer ned
komposisjonane sine, og korleis notasjons
former er ulike i ulike sjangrar, som folke
musikk, kunstmusikk, jazz og rock, slik at
dei kan vise kunnskap om dette i arbeidet
med å notere ned sine eigne musikkuttrykk
og komposisjonar

Lytte
I opplæringa skal elevane
øve seg i å lytte aktivt til eit breitt utval av
musikk frå ulike tider og frå ulike sjangrar
og kulturar og vise denne kunnskapen språk
leg og gjennom andre aktuelle arbeids- og
uttrykksformer, mellom anna dans og dra
ma

øve seg i å argumentere for og grunngi eig
ne musikkval baserte på musikalsk kunn
skap og sjølvinnsikt og ein naturleg kjenn
skap til musikalsk fagspråk

lære om grunnleggjande trekk ved utvik
linga av ulike musikkformer gjennom tide
ne i sosiale, kulturelle og historiske saman

hengar, og øve seg i å vise musikalsk skjønn
i framføringar og drøftingar

- bli kjende med korleis musikk ofte er ein
innvevd del av andre kunst- og samfunns
uttrykk, mellom anna i medium og film, og
øve seg i å vurdere korleis musikk framstår
som ei formande og styrande kraft i slike
samanhengar
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INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Barn og unge har behov for å tilegne seg kunnskaper og praktiske
ferdigheter for å mestre dagliglivets oppgaver og gjøremål og ta hånd
om sitt eget liv. Kunnskap om dagliglivet handler også om å utvikle
holdninger for å kunne ta ansvar og vise omsorg i mellommennes
kelige forhold. I samvær med andre er det viktig å kunne påta seg
forpliktelser for felleskapet. Alle trenger allsidig forberedelse som
grunnlag for familieliv og samliv. Opplæringen må være fleksibel,
praktisk anvendbar og framtidsrettet.

I skolen møter elevene faget heimkunnskap. Gjennom praktisk
arbeid får elevene utfordringer som gjør den enkelte bedre rustet til
å utføre oppgaver og ivareta forpliktelser i dagliglivet. Trening og vi
dereføring i nært samarbeid med hjemmet styrker elevenes ferdig
heter og gjør dem mer selvstendige. Lokal tilpasning i samspill med
elever, hjem og nærmiljø kan bidra til at lokalsamfunnets kultur og
tradisjoner holdes i hevd.

Faget skal bidra til å inspirere elevene til å lage mat og videre
føre mattradisjoner og til å oppleve glede og trivsel rundt måltider.
Heimkunnskap er et helsefremmende fag. Gjennom praktisk arbeid
kan elevene opparbeide fortrolighet med matlaging, arbeidsteknik
ker og bruk av redskaper knyttet til dagliglivets oppgaver og gjøre
mål. Holdningsdannende arbeid som gjelder omsorg, ansvar og like
verd i mellommenneskelige forhold, må komme til uttrykk i praktis
ke aktiviteter. Ved å legge forholdene til rette for selvstendig arbeid,
samarbeid og arbeidsdeling bidrar opplæringen i faget til å fremme
likestilling.

Som forbrukere er det viktig at elevene utvikler evnen til å ta
valg og reflektere kritisk. Opplæringen kan gi økt bevissthet om og
forståelse for forvaltning av menneskelige, sosiale, økonomiske og
materielle verdier og ressurser i hjem og samfunn. Samlet skal faget
kunne sette den enkelte i stand til å ta ansvar for seg selv, sine nær
meste og det miljøet han eller hun lever og vokser opp i.

Arbeidsmåter i faget

Opplæringen i faget gir gode muligheter for reell samarbeids- og
ansvarslæring. Mange av fagets arbeidsoppgaver hører til hjemmets
og nærmiljøets gjøremål. Det er derfor viktig å avklare arbeidsmåter
i faget sammen med foreldrene. Faget skal i hovedsak være praktisk
og aktivitetsorientert, slik at eleven blir motivert ut fra oppgavenes
egenverdi. Å lykkes med et arbeid gir glede og selvtillit, og det bør
utnyttes som motivasjonsfaktor i opplæringen. Alle elever må få
oppleve anerkjennelse for utført arbeid.

Heimkunnskapsfaget gir rike muligheter for variasjon i opplær
ingen. Når en skal velge arbeidsmåter og organisering, er det posi-
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Aage Storstein:

Storrengjøring,
1931/33.

Olje på lerret

tivt at elevene er med på å bestemme over sin egen arbeidssituasjon.

Timene må organiseres i blokker, slik at det blir tilstrekkelig tid til å
utføre praktiske arbeidsoppgaver som krever planlegging, forbered
else, gjennomføring, opplevelse og vurdering.

Oppgaver i heimkunnskap egner seg godt til at to eller flere ar

beider sammen. Det må også gis rom for individuelt arbeid. Stasjons

arbeid er en tjenlig måte å organisere opplæringen på. Kombinasjons
arbeid er en nyttig organiseringsform, spesielt på ungdomstrinnet.

Det er sammenheng mellom ulike hovedmomenter som natur

lig kan inngå i en og samme leksjon. Dette er det viktig å være opp
merksom på ved lokal konkretisering av planen.

Heimkunnskap på småskoletrinnet blir ivaretatt ved at hoved

momentene knyttes til tema- og prosjektorganiseringen.

På mellomtrinnet legges det spesiell vekt på praktiske aktivite

ter. Teori knyttes til de praktiske oppgavene. Deler av lærestoffet egner
seg til tema- og prosjektarbeid.

På ungdomstrinnet er det viktig å få fram sammenhengen mel
lom de ulike målområdene i faget.
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FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

- bli fortrolig med matvarer som barn anbe
fales å spise til frokost-, skole- og mellom
måltider ut fra deres behov for ernærings
messig riktig kosthold

- få øvelse i å praktisere renslighet i forbind
else med mat og måltider og samarbeide
om for- og etterarbeid i forbindelse med
måltider og enkle tilstelninger

- få trening i å dekke pent bord og følge bord
skikk

- få smake på ulike matvarer og uttrykke san
seopplevelser

Opplæringen i faget har som mål Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

at elevene utvikler vilje og evne til å ta hånd Mat og måltider
om sitt eget liv og til å vise omsorg for fel- Elevene skal forstå betydningen av målti-
lesskapet, slik at de kan møte utfordringer der og kunne samarbeide om skolemåltidet.
og ta ansvar i samfunnet

Hjemmets gjøremål
at elevene vinner erfaring med å utføre Elevene skal kunne samarbeide om hjem-
praktiske gjøremål i dagliglivet i et samfunn mets praktiske gjøremål. De skal kunne bi-
i endring der både menn og kvinner tar dra i arbeidsfellesskap.
ansvar for hjem og familie

Barn og familie
at elevene opparbeider forståelse for at det Elevene skal kjenne til familie- og slektsbe-
er sammenheng mellom kosthold, livsstil greper og barns og voksnes ulike roller og
og helse, slik at de har grunnlag for å velge oppgaver i hjem og familie og ha respekt
en helsefremmende livsstil for likeverd.

at elevene utvikler kompetanse i å vurde- Nærmiljøet
re, velge og handle miljøbevisst, slik at de Elevene skal utvikle kjennskap til sitt nær-
kan forvalte ressurser og utvikle respekt for miljø og utvikle trygghet og tilhørighet. De
verdier skal bli kjent med lokale skikker, mattradi-

sjoner og klesdrakter/bunader.

Hovedmomenter for småskoletrinnet,
1.-4. klasse

Mat og måltider
I opplæringen skal elevene



få trening i å søke informasjon fra utsalgs
steder, f eks butikker eller mattilvirkere i

nærmiljøet

lære noe om grunnleggende sammenheng
er mellom kost og helse

Hjemmets gjøremål
I opplæringen skal elevene

arbeide med enkle praktiske oppgaver fra
dagliglivet

bruke vanlig kjøkkenutstyr og få kjennskap
til farer og forsiktighetsregler

få trening i å holde orden på egne eien
deler, rydde etter seg selv og hverandre

lære om kjøp og salg ved å leke butikk

få kjennskap til problemer i forbindelse

med avfall og praktisere kildesortering

Barn og familie
I opplæringen skal elevene

arbeide med barns og voksnes ulike roller
og oppgaver i familien

utføre oppgaver hvor de viser hjelpsomhet
og omtanke for andre

arbeide med likeverd, bli fortrolig med at
mennesker er ulike, og respektere ulikheter

få trening i høvelig oppførsel i sosiale situa

sjoner som høytid og fest, glede og sorg,
møter og andre sammenhenger

arbeide med oppgaver knyttet til tradisjo

ner og høytider og få utfolde og utvikle
sine kreative evner gjennom dem

Mål for mellomtrinnet, 5.-7.klasse

Kostvaner og matglede

Elevene skal ha kunnskaper om, bli fortro

lig med og kunne utføre praktiske oppga
ver knyttet til matlaging og måltider. De
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skal kunne lage enkelte matretter og pre
sentere maten slik at den ser innbydende

ut. Elevene skal ha kjennskap til deler av vår
nasjonale matkultur.

Helse og livsstil

Elevene skal ha kunnskaper om hva som

kan påvirke helsa, og om hvordan helse
fremmende livsstil øker yteevnen.

Hygiene og renhold

Elevene skal ha ferdigheter i og vilje til å
holde det rent og ryddig for å skape trivsel

og fremme god helse. De skal kjenne betyd
ningen av et godt innemiljø.

Forbruk og ansvar

Elevene skal tilegne seg kunnskaper i for
brukerlære og utvikle seg til bevisste forbru
kere.

Omsorg og sosial handling

Elevene skal kunne ta ansvar for praktisk,
handlingsrettet omsorg. De skal vise re

spekt for at mennesker er ulike, og bidra til

et godt sosialt miljø. De skal utvikle person
lig fasthet til å hevde egne og andres ret
tigheter.

Hovedmomenter for mellomtrinnet,
5.-7. klasse

Kostvaner og matglede
I opplæringen skal elevene

- lage enkel hverdagsmat i samsvar med Sta

tens ernæringsråds anbefalinger for kost
holdet og få utvikle sine kreative evner ved
å lage hyggelige måltider

- øve seg i grunnregler for og teknikker i mat

laging, kunne bruke og vurdere oppskrifter

og bli kjent med og kunne bruke vanlig
kjøkkenutstyr

- bli kjent med krav til god hygiene og prak
tisere renslighet ved matlaging



møte ulike regler for bordskikk og måltids
kultur og bli bevisst om at det kan være
ulike regler for dette i forskjellige kulturer

bli kjent med ulike former for smak, inn
arbeide begreper for smaksopplevelser og
videreutvikle egen smaksevne

arbeide med ulike matvarer, tradisjonelle
norske og samiske matretter og mat fra andre
land og lære om hvor noen viktige mat
varer stammer fra

få erfaring med naturen som spiskammer
ved å høste inn spiselige nyttevekster og
bruke dem i mat

Helse og livsstil
I opplæringen skal elevene
arbeide med praktiske og teoretiske opp
gaver som tar sikte på å fremme god helse
og forebygge ulykker og fysiske og psyko
sosiale helseproblemer

bruke enkel kostlære knyttet til kostsirke
len og matpyramiden. Få innsikt i og for
ståelse for at kosthold og livsstil har betyd
ning for helsa

lære om hvordan bruk av tobakk og rus
midler kan påvirke helsa, og bygge opp
holdninger mot bruk

lære noe om ulike typer ulykker, hvordan
de varierer med sted, alder og kjønn, og
hvordan de kan forebygges i hjem og lokal
samfunn

bli bevisst om farlige former for lek og få
informasjon om hjemmeulykker

utføre enkle førstehjelpsoppgaver

Hygiene og renhold
I opplæringen skal elevene
samarbeide om og ta del i daglige rydde
oppgaver, utføre enkelt renhold av bolig,

inventar og utstyr og kjenne til hva som
påvirker innemiljøet

- få trening i å samarbeide om rutiner for
renhold og vedlikehold, f eks i klasserom
met, lære å holde ting ved like og ha det
ryddig og rent rundt seg

- praktisere vask, stell og vedlikehold av klær,
sko og kjøkkentekstiler

-bli kjent med hjelpemidler for renhold i
hjemmet og de viktigste rengjøringsmidle
ne, deres bruksområder og hvilken betyd
ning riktig bruk og riktig oppbevaring har

Forbruk og ansvar
I opplæringen skal elevene

- arbeide med begreper knyttet til lomme
penger og sparing og bli bevisst om eget
forbruk, f eks ved å sette opp et enkelt bud
sjett ved hjelp av informasjonsteknologi

- søke informasjon fra varemerking og an
vende den

- planlegge og eventuelt gjøre innkjøp der
pris, kvalitet, miljø- og sikkerhetshensyn og
disponible midler ses i sammenheng, f eks
innkjøp til elevplanlagt måltid for egne
oppsparte penger

- trenes i å ta ansvar for ressurser og verne
om miljøet gjennom for eksempel gjen
bruk, kildesortering og kompostering

Omsorg og sosial handling
I opplæringen skal elevene

- samarbeide om å planlegge og gjennom
føre måltider og enkle tilstelninger

- ta ansvar for arbeidsoppgaver som å gå ærend,
stelle planter og holde orden ute og inne

- oppleve at de bidrar i ulike omsorgs- og
arbeidsfellesskap
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- bevisstgjøres om hva det innebærer å sam
arbeide med lærere og med medelever i ulike

Hygiene og renhold
Elevene skal ha kunnskap om hygiene og
om sammenhengen mellom god hygiene,
helse og trivsel. De skal kunne utføre prak
tisk renhold og vedlikehold.

grupper

- øve seg i å gjenkjenne ulike sosiale situa
sjoner, sette navn på det som skjer, og mot-
virke plaging og mobbing Forbruk og ansvar

Elevene skal ha kunnskap om og erfaring
med å være forbrukere i et samfunn i end

ring. De skal ha bevissthet om eget forbruk
og utvikle vilje til å velge og handle miljø
bevisst. Elevene skal kunne bruke medier og
informasjonsteknologi til å søke opplysning
er som er av betydning for forbrukerne.

Hilde Vemren:

Erindringsbilde, 1992.
Olje på lerret

Omsorg og sosial handling
Elevene skal ha kunnskap om hjemmet og
familiens oppgaver og om den betydning
godt sosialt samspill har for den enkelte og
for fellesskapet. De skal utvikle vilje og
evne til å ta medansvar i hjem og skole.

Hovedmomenter for ungdomstrinnet,
8.-10. klasse

Kostvaner og matglede
I opplæringen skal eleveneMål for ungdomstrinnet 8.-10. klasse

- lage variert, innbydende og velsmakende
hverdagsmat i samsvar med Statens ernær
ingsråds anbefalinger for kostholdet

Kostvaner og matglede
Elevene skal ha kunnskaper om og ferdig
het til å sette sammen ernæringsmessig rik
tige måltider. De skal ha ferdighet i å lage
mat fra råvarer og kunne gjøre måltidet til
en estetisk opplevelse. Elevene skal være
fortrolig med deler av vår nasjonale mat
kultur og forstå sammenhengen mellom
matkultur og identitet. Elevene skal lære
om andre lands matskikker.

- øves i grunnregler for og teknikker i mat
laging, prøve ut og erfare at disse gir grunn-
lag for variasjoner

- trene på å begrunne og følge hygieniske
krav ved matlaging

- bruke og begrunne de vanligste oppbevar
ingsmåtene for matvarerHelse og livsstil

Elevene skal ha kunnskaper om sammen
hengen mellom helsefremmende livsstil og
god livskvalitet. De skal ha tilegnet seg kunn
skap, utvikle ferdigheter og vilje til å treffe
valg om en helsefremmende livsstil.

- lære å bruke kokebøker

- lære noe om urter og krydder, opphav, his
torie og utbredelse, og eksperimentere med
krydder i matlaging
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planlegge og gjennomføre bordsete til hver
dag og fest, lage lokale og nasjonale mat
retter, mat fra andre land og enkel festmat,
få kjennskap til for eksempel norske, samis
ke og andre kulturers festtradisjoner

lære om merking av matvarer og kunne
søke informasjon om råvarer

vurdere bruk av hel- og halvfabrikater ut fra
pris, næringsinnhold, smak og tidsbruk

lære å kjenne naturen som spiskammer ved
å planlegge og gjennomføre matauk

Helse og livsstil
I opplæringen skal elevene
arbeide med næringsstoffene i maten, bru
ke kunnskapen til å sette sammen ulike
måltider og få kjennskap til Statens ernær
ingsråds anbefalinger for kostholdet

ved hjelp av et pedagogisk dataprogram
beregne energi- og næringsinnhold og vur
dere dette

lære om sammenhengen mellom kosthold,
livsstil og helse

lære mer om røyking og tobakksskader, al
kohol og andre rusmidler og deres skade
virkninger

søke informasjon om de vanligste hjemme
ulykker og belastningslidelser, planlegge og
gjennomføre et forebyggende tiltak hjem
me eller på skolen og vurdere helserisiko i
nærmiljøet

øve på førstehjelp og lære om hvordan en
kan bistå ved ulykker

øve seg i å ta ansvar for å innhente og pre
sentere informasjon om fritidstilbud i nær
miljøet og slik legge forholdene til rette for
utvidelse av det sosiale nettverk

Hygiene og renhold
I opplæringen skal elevene

- bruke kunnskaper og ferdigheter slik at de
med riktige arbeidsstillinger kan utføre van
lige renholdsoppgaver

- bruke ulike typer rengjøringsmidler, bli kjent
med krav til oppbevaring, fordeler og ulem
per ved bruk og konsekvenser for miljøet

- utføre vask, stell og vedlikehold av egne
klær og av tekstiler i hjemmet

- lære om hvorfor mangelfullt renhold og
røyking er uheldig for innemiljøet, og at
dette kan framkalle übehag og sykdom

Forbruk og ansvar
I opplæringen skal elevene

- arbeide med personlig økonomi og økono
mi i husholdningen og gjerne bli kjent med
hvordan informasjonsteknologi kan være
et egnet hjelpemiddel i dette arbeidet

- søke informasjon om produkter og tjenes
ter

-planlegge og gjøre innkjøp og vurdere
ulike tilbud fra kilder som for eksempel
aviser, tidsskrifter og informasjonsteknolo
gi med hensyn til pris, kvalitet, behov, mil
jø- og sikkerhetshensyn og disponible mid
ler

- få trening i å ta vare på, reparere og ved
likeholde noe utstyr og på den måten øke
egeninnsatsen i husholdet og opptre miljø
bevisst

- kjenne til forbrukerlovene og søke informa
sjon om forbrukerens rettigheter, plikter og
muligheter til å klage

- lære noe om reklame og reklamens virke
midler
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Oiva Toikka:

Helenas badestamp, 1987. Glass

- lære om hvordan forbruk virker inn på mil
jøet, og om hvordan de selv kan bidra til
miljøvennlige forbruksmønstre

Omsorg og sosial handling
I opplæringen skal elevene

- samarbeide om arbeidsdeling som fremmer
likeverd og likestilling hjemme og på sko
len

- få erfaring med å vise omsorg i samvær

med yngre elever og mindre barn gjennom
ulike arrangementer

-bli kjent med regler for god folkeskikk og
omgås høflig og hensynsfullt

- kunne utføre omsorgsoppgaver i hjem og

nærmiljø og bidra ved ulike sammenkoms
ter som arrangementer på skolen, ved ju-
bileer og høytider

- lære om de juridiske rettigheter som barn

og unge får på ulike alderstrinn, hvordan
slike bestemmelser endrer seg, og hvordan
de varierer mellom land og kulturer



 SKI  SOL SNO

Turistplakat av Inger Skjensvold Sørensen, 1956. Offset







INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Fysisk aktivitet er ein viktig føresetnad for den fysiske, psykiske og
sosiale utviklinga til barn og unge. Endringar i levesettet og i fritids
tilboda, med færre innslag av allsidig fysisk aktivitet, gjer at stadig
fleire bruker mindre tid til fysisk arbeid, leik, idrett og friluftsliv. Skule
miljøet må derfor inspirere og opne for ein fysisk aktiv skulekvar
dag.

Gode opplevingar i kroppsøving kan leggje grunnlaget for ei
positiv holdning til eigen kropp og inspirere til ein helsefremjande
livsstil. Når elevane blir trygge på sin eigen kropp, verkar det også
inn på korleis dei ser på seg sjølve, og det kan gi ro og konsentrasjon
som kjem arbeidet med andre fag til gode.

Røynslene og interessene til både jenter og gutar skal vere grunn
laget for opplæringa i kroppsøving. Ein skal leggje vekt på at elev
ane får røynsle med interesseområda til kvarandre. Eit godt og til
litsfullt klima gjer elevane trygge, slik at dei vågar å prøve ut duglei
ken sin på område dei ikkje meistrar. Det må og vere rom for utford
ringar og spenning. Alle elevar må få opplæring i ei form for kropps
øving som er tilpassa evnene og dei fysiske føresetnadene deira.

Barn lærer med alle sansar og gjennom å bruke kroppen aktivt.
Dei må derfor få rikeleg med tid til leik og til annan fysisk aktivitet
heile skuledagen, ikkje berre i kroppsøvingstimane og i friminutta.
Leik er å formidle tradisjonar, å gi eleven herredømme over sin ei
gen kropp og å utvikle kreativitet. Leik er eit naturleg utgangspunkt
i kroppsøving og er ein viktig del av undervisninga i heile grunn
skulen.

Skulen må så tidleg som mogleg finne ut korleis elevane funge
rer motorisk, og kvar elev må få opplæring med utgangspunkt i kor
dyktig han eller ho er motorisk. Skulen skal leggje forholda til rette
slik at elevane alltid kan vere med i kroppsøvinga ut frå sine eigne
fysiske føresetnader. Skulen må så langt råd er prøve å få til eit sam
arbeid med foreldra om den fysiske fostringa til elevane. Foreldra bør
bli oppmuntra til aktivt å vere saman med barna i leik, dans, idrett
og friluftsliv.

Idrettskulturen er mangfaldig og varierer i utbreiing og omfang.
Det får innverknad på kva for idrettar den enkelte skulen vel. Ærleg
kappestrid, god framferd og samarbeid innanfor gitte rammer er ein
del av kjernen i idretten. Det er viktig å formidle desse holdningane
gjennom opplæringa i dei ulike aktivitetane.

Dans er ein sentral kulturaktivitet og kulturformidlar både i eit
lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dansen gir høve til
estetiske opplevingar, skapande verksemd og forståing av rørslekva
litet.

Friluftslivet er eit viktig innslag i den norske kulturen. Opplær
inga skal fremje glede over fysisk aktivitet og over det storslåtte i
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naturen og dessutan fremje omsorga for dei utsette delane av natu
ren. Det kan gi elevane opplevingar og få dei til å forstå seg sjølve
som ein del av naturen, og utvikle positive holdningar hjå dei til
naturvern og til miljøvern.

Arbeidsmåtar i faget

I kroppsøving er arbeidsmåtane først og fremst knytte til fysisk akti
vitet. Arbeidsmåtane må veksle mellom friare arbeid, løysing av opp
gåver og instruksjon, og gi spelerom for eksperimentering og skap
ande verksemd.

Varierte og stadige røynsler med grunnleggjande rørsler verkar
avgjerande inn på utviklinga til det einskilde barnet. Arbeidsmåtane
skal stimulere fantasien og gi elevane høve til å utvikle den fysiske
dugleiken.

Elevane bør arbeide individuelt, i grupper og på tvers av kjønn
og alder for å få ei rikare røynsle med rørsler og for betre å forstå måtar
å røre seg på, både hjå seg sjølve og hjå andre. Det hjelper og til med
å fremje eit godt klasse- og skulemiljø.

Leik skal dominere på småskulesteget og elles gjennomsyre ar
beidsmåtane på alle steg. Gjennom iver og utprøving i leik i ulike
miljø hjå barna sjølve får dei vanlegvis trena opp grunnleggjande
rørsler fram til rørslene blir automatiserte.

Samarbeid og kappestrid er ein del av kroppsøvingsfaget. Akti
vitetar der elevar konkurrerer gruppevis eller klassevis, kan vere ein
god måte å utvikle samarbeidsevne og gruppekjensle på. Å konkur
rere med seg sjølv kan verke motiverande i høve til arbeid i delar av
faget for den enkelte. Konkurransar kan ha andre og meir negative
sider som ikkje høyrer heime i kroppsøvingsfaget, og ein må ikkje
leggje vekt på ei individuell rangering av elevane. Grupper bør vere
tilfeldig samansette eller vere samansette ut frå ei vurdering gjord
av læraren. At elevar sjølve vel lag eller grupper har gitt mange ei
kjensle av å vere lite verd.

Der det er naturleg, blir arbeidsmåtane i stor grad knytte til lo
kalmiljøet og til lokale tradisjonar. Ut frå eit livbergingssynspunkt
har aktivitetar i naturen og spesielt i vatn ei særstilling i skulen. Desse
aktivitetane legg eit grunnlag for å kunne ferdast trygt i naturen.

Elevane bør til vanleg tileigne seg kunnskap ut frå praktiske si
tuasjonar. Gjennom opplæringa må elevane få vite kva som skjer i
kroppen i samband med den fysiske aktiviteten, og dei må utvikle
kroppsmedvit i tilknyting til det å vere i rørsle. Etter kvart som elev
ane blir eldre, må ein i større grad analysere og vurdere aktivitetane
deira.

Når kroppsøving er med i temaundervisning og prosjektarbeid,
er det viktig å halde i hevd eigenarten til faget, nemleg det å vere
fysisk aktiv.
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Strukturen i faget

Kroppsøvingsfaget er delt i fire område med fire ulike overskrifter for
kvart steg. Desse områda må ein sjå på som integrerte delar i ei heil
skapleg opplæring. Samstundes gir dei uttrykk for klare retningar i
opplæringa som både blir utdjupa, utvida og sette inn i fleire saman
hengar i skulen, sjå figuren nedanfor.



Opplæringa i faget har som mål

• at elevane skal få oppleve glede over å vere
i rørsle og å meistre eit breitt utval aktivi
tetar gjennom utforsking, utfalding og skap
ande verksemd

• at elevane skal få naturopplevingar og prak
tisk røynsle og utvikle kunnskap om og for
ståing for den plassen mennesket har i na
turen

• at elevane skal få positive røynsler med og
kunnskap om ulike former for leik, idrett,
dans, friluftsliv og annan fysisk aktivitet
som ein del av kulturen og som eit grunn
lag for ein fysisk aktiv livsstil

• at elevane skal utvikle kunnskap om men
neskekroppen for å forstå og respektere uli
ke føresetnader, og bli i stand til å ta vare
på og fremje si eiga helse. Elevane skal ut
vikle eit positivt kroppsbilete

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget 1.-4. klasse

Sansemotorikk

Elevane skal automatisere dei grunnleggjan
de rørslene sine og få stimulert heile san
seapparatet gjennom daglege aktivitetar bå
de inne og ute. Dei skal øve opp motorisk
koordinasjon slik at den fysiske dugleiken
blir ein ressurs i leik, læring og samvær med
andre barn.

Eg og dei andre
Elevane skal tileigne seg kunnskap om, bli
fortrulege med og utvikle tryggleik i høve
til eigen og andre sin kropp gjennom ulike
former for fysisk aktivitet.

Leik - kultur

Elevane skal utvikle eit positivt sjølvbilete
gjennom leik og byggje opp gode føreset
nader for læring. Elevane skal utvikle dug
leik i leik for å kunne ta del i og utvikle leik
kulturen til barn.

Nærmiljø og natur
Elevane skal oppleve og lære å utforske
naturen og utvikle kreativitet og glede over
å vere i naturen, og oppleve seg som ein del
av naturen. Dei skal bli kjende med nær
miljøet sitt og lære å ta vare på det.

Hovudmoment for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskulen

Sansemotorikk

I opplæringa skal elevane
- møte situasjonar i eit variert og allsidig rørs

lemiljø som gir dei høve til kreativ utprø
ving og utforsking av si eiga evne til rørsle
i aktivitetar som stimulerer sanseappara
tet og grovmotorikken og kan danne godt
grunnlag for leik og læring

FELLES MÅL FOR FAGET



- kvar dag få høve til å vere i fysisk aktivitet Nærmiljø og natur
og oppleve glede over å vere i rørsle / opplæringa skal elevane

- ta i bruk natur og nærmiljø så ofte som mog

- utvikle kontroll over sine eigne rørsler ved leg for å utvikle evna til på ulike måtar å ta

dagleg stimulering av grunnleggjande rørs- seg fram i terreng og underlag av ulikt slag
ler, til dømes rulle, åle, krabbe, gå, springe,

hoppe, henge, slenge, klatre, fange, sparke, - bruke skulen og næraste omgivnaden eller
kaste, ta imot og sprette ball eit bestemt område til leik og annan fysisk

aktivitet

- bli trygge i vatn gjennom leikprega aktivi

tet. Kan også leggjast til 2. klasse - ut frå lokale tilhøve arbeide med kva om-

syn dei må ta til trafikk når dei skal drive
leik og annan fysisk aktivitetEg og dei andre

/ opplæringa skal elevane

- dagleg møte situasjonar som gir dei høve - der det er mogleg, få røynsle med leik på
til samvær og samhandling i ulike typar ski og skeiser gjennom eit samarbeid skule
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fysisk aktivitet - heim

- drive med leik og annan fysisk aktivitet for   2. klasse

å utvikle evne til å godta seg sjølve og kvar-
andre Sansemotorikk

I opplæringa skal elevane
Leik - kultur - dagleg møte allsidig aktivitet prega av leik
I opplæringa skal elevane for å få høve til å automatisere grunnleg-

- få høve til leik som krev fysisk utfalding slik gjande rørsler, til dømes rulle, åle, krabbe,
at dei kan bli gode leikekameratar og delta gå, springe, hoppe, henge, slenge, klatre,
aktivt i skulekvardagen fange, sparke, kaste, ta imot og sprette ball,

og utvikle gode føresetnader for leik og lær-
- få høve til å vere kreative og gle seg over å ing

vere i rørsle gjennom utforsking og utprøv-
ing av sine eigne føresetnader for rørsle - utfalde seg i spontan og utforskande fysisk

Per Krohg: aktivitet ute og inne
Hockey, 1918. - få tid og høve til fantasileik og rolleleik som

Olje på lerret gir fysisk utfalding og røynsle med rørsler - få oppleve rytmen i eigne rørsler både med
og utan musikk

Eg og dei andre

I opplæringa skal elevane

- få høve til å bli kjende med seg sjølve og

sine eigne grenser ved å gjere ulike røyns-
ler i leik, dans, i annan fysisk aktivitet og

kvile, spenning og avspenning

- gjennom leik bli kjende med ulike kropps-
delar og einskilde organ, til dømes hjarte

og lunger



utvikle evna til å vere saman med andre

gjennom ulike oppgåver som krev fysisk

kontakt og andre aktivitetar som krev sam
arbeid

Leik - kultur

/ opplæringa skal elevane

erfare korleis ein bruker kroppen i høve til

andre i vilter leik både ute og inne ved å

delta i eg-du-og-vi-leikar, til dømes jage- og
kampleikar, gi og få styrke

øve på å følgje reglar og innordne seg ved

å delta i ulike regel-leikar, songleikar, song
dansar, og dansar

få tid og høve til fri leik slik at dei kan ut

vikle fantasien og lage nye, eventuelt bru

ke allereie innlærde leikar og dansar på sin
eigen måte

Nærmiljø og natur
I opplæringa skal elevane

få høve til å oppleve samspelet mellom
menneske og natur ved å vere mykje ute

utforske naturen og møte dei utfordringane

naturen gir til alle årstider gjennom aktivi
tetar som til dømes klatring, balansering,
smyging, aking, ski og skeiser

stimulere sansar ved å oppleve naturen i all
slags ver

nytte naturen til leik og dramaaktivitetar

M M 3. klasse

Sansemotorikk

/ opplæringa skal elevane

arbeide kvar dag med grunnleggjande rørs

ler som varierer ved hjelp av arbeid med

kontrastar og omgrep som til dømes rask -

langsam, sterk - svak, stor - liten og høgt -
lågt

arbeide med slike kontrastar i høve til seg
sjølve og andre, ulike typar ballar, andre

småreiskapar og apparat i gymnastikksal,
ute i naturen og i vatn

- øve seg i å bli trygge i vatn og symje slik at

dei kan berge seg sjølve. Kan leggjast til 4.
klasse

- utvikle god samordning av sansar og moto
rikk ved å arbeide med oppgåver som foku
serer på sansing i ulike typar aktivitet

Eg og dei andre
I opplæringa skal elevane

- arbeide med kontaktøvingar som å lytte på

og ved å ta tak i og på kvarandre for å uvik

le respekt for og medvit om sin eigen og andre
sin kropp og grenser

-gjennom leik og andre former for fysisk

aktivitet utvikle kunnskap om oppbygg
inga av kroppen, til dømes skjelett, musklar,
hjarte, lunger, hud

Leik - kultur

I opplæringa skal elevane

- øve seg i å organisere leik og drive leik vi

dare ved å få røynsler frå tradisjonsleikar og
leikar der dei lagar reglar sjølve

- få røynsle med enkle tradisjonsleikar, song

ar og dansar frå foreldre- og besteforeldre
generasjonen

- lage enkle leikar, spel og dansar sjølve

Nærmiljø og natur
/ opplæringa skal elevane

- vere ute i terrenget til ulike årstider, slik at

dei får røynsle med å røre seg og leike på
ulike typar underlag

- øve seg i å sjå moglegheitene eit naturom

råde byr på til aktivitet gjennom utforsking
og leik

- kunne prøve ut grunnleggjande aktivitetar
i orientering
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- der det er mogleg, gjennom allsidig leik få

øving i grunnleggjande dugleik på ski og
skeiser

  4. klasse

Sansemotorikk

I opplæringa skal elevane

- øve seg i å setje saman dei grunnleggjande
rørslene på ein funksjonell måte, til dømes

løp - spark, løp - hopp, løp - kast, sats -
landing, rulle - hopp, hoppe - falle

- arbeide vidare med å utvikle god samord
ning av sansar og motorikk ved å arbeide

med oppgåver som fokuserer på sansing i
ulike typar fysisk aktivitet

- prøve ut ulike rørsleteknikkar og få røyns
le med å halde og gjenvinne likevekta der
ulike kroppsdelar har kontakt med støt
teflata

Eg og dei andre
I opplæringa skal elevane

- gjennom kontaktøvingar arbeide vidare med

å utvikle respekt for og medvit om sin ei
gen og andre sin kropp og grenser

- gjennom ulike former for leik og annan
fysisk aktivitet tileigne seg utvida kunnskap

om oppbygginga av kroppen, til dømes
skjelett, musklar, hjarte, lunger, hud

- kunne kjenne att pustestans og prøve ut
munn-til-munn-metoden

Leik - kultur

I opplæringa skal elevane

- arbeide med tradisjonsleikar og leikar der
dei lagar reglar sjølve for å vidareutvikle

evna til å organisere leik og drive leik vi
dare

få røynsle med samansette tradisjonsleikar,

songar og dansar frå foreldre- og bestefor
eldregenerasjonen og frå andre kulturar

- lage leikar, spel og dansar sjølve

Nærmiljø og natur
I opplæringa skal elevane

- få opplevingar for å kunne tileigne seg kunn

skap om samspel i naturen og ta ansvar for
natur og miljø med utgangspunkt i lokal
tradisjon og med innblikk i den samiske
tradisjonen

- arbeide vidare med grunnleggjande aktivi
tetar i orientering

- der det er mogleg, arbeide vidare med grunn

leggjande dugleik på ski og skeiser gjennom
leikprega aktivitetar

-få kjennskap til kva reglar som gjeld for
ferdsel i innmark og utmark, til dømes al
lemannsretten

Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse

Kroppsmedvit og rørsleglede

Elevane skal utvikle eit positivt forhold til

sin eigen kropp og glede over å vere i rørs

le. Dei skal utvikle kunnskap om kroppen
sine funksjonar og reaksjonar på ulike ty
par fysisk aktivitet. Dei skal lære om rett

kroppsbruk, hygiene og kosthald og utvik

le forståing for samanhengen mellom fysisk
aktivitet og livsstil.

Samarbeid og sosialt samvær

Elevane skal gjennom fysisk aktivitet utvik

le evna til samarbeid og kunnskap om og
forståing for ulike sosiale og kulturelle re

lasjonar. Dei skal lære å ta omsyn til kvar

andre, respektere reglar og få positive opp
levingar. Dei skal utvikle evna til sjølve

å gi uttrykk for og tolke andre sine kjensler
og stemningar gjennom arbeid med kropps
holdning og rørsle.

Idrett og dans

Elevane skal utvikle kunnskap, kreativitet
og dugleik i eit breitt utval leikar, lagidret
tar, individuelle idrettar og danseformer.
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Elevane skal oppleve glede og spenning ved
å meistre stadig nye utfordringar i leikpre
ga fysisk aktivitet.

Ut i naturen

Elevane skal få opplevingar i naturen og
lære om samspelet mellom menneske og
natur før og no. Dei skal tileigne seg dug
leik i å ta vare på seg sjølve i naturen og
utvikle omsorg for naturmiljøet.

Hovudmoment for 5.-7. klasse

  5. klasse

Kroppsmedvit og rørsleglede
I opplæringa skal elevane
prøve ut ulike måtar å bruke kroppen sin
på gjennom leikar som utviklar uthald, styr
ke og rørsleevne

utvikle skaparevne gjennom leik, kreativ
dans og enkle dramaaktivitetar

utvikle forståing for utviklinga av kroppen
generelt for å få kunnskap om menstrua
sjon og andre kroppslege endringar i sam
band med puberteten og fysisk aktivitet

lære å respektere eigne og andre sine fysis
ke føresetnader ut frå skilnad i vekst og mog
nad og utvikle glede over å røre seg

lære om personleg hygiene i samband med
fysisk aktivitet

Samarbeid og sosialt samvær
I opplæringa skal elevane
arbeide med å meistre grunnleggjande dug
leik innanfor friluftsliv, leik, idrett og dans
slik at dei kan nytte desse i ulike former for
samarbeid

-bli kjende med moglegheitene for frilufts
liv, leik, idrett og dans i lokalmiljøet

- arbeide med dramaaktivitetar for å utvikle

evna til å gi uttrykk for kjensler og stem
ningar gjennom rørsler

Idrett og dans
I opplæringa skal elevane

- arbeide med allsidige leikprega aktivitetar
som førebuing til å lære eit utval lagidrettar,
individuelle idrettar og dansar

- bruke fantasien for å utvikle allsidig bruk
av ball og dugleik i rørsle på golv og i ap
parat i samband med sats, landing, rulle,
rotasjon og tyngd på ulike kroppsdelar

- gjennom eksperimentering og kreativt sam
arbeid utvikle dugleik i hopp, løp og kast

- utvikle rytme og kreativitet gjennom arbeid
med songleikar, nasjonale og internasjona
le folkedansar og kreativ dans. Eventuelt
symjing, sjå 6. klasse

Ut i naturen

/ opplæringa skal elevane
- få røynsle med dagsturar og opphald i uli

ke miljø med tanke på å lære om kva ver,
klede, matlaging og utstyr har å seie når ein
er ute til ulike årstider

- tileigne seg kunnskap om og få røynsle i
kva dei skal gjere dersom ulykka er ute, til
dømes fjellvit, sjøvit, førstehjelp

- tileigne seg grunnleggjande kunnskap om
og røynsle i bruk av kart og kompass

- der det er mogleg, arbeide med ski- og skei
seteknikk

gjennom regel-leikar, dansar og lagarbeid få -lære å vere merksame på det som er om-
røynsle med samarbeid på tvers av alder, fy
siske og psykiske føresetnader, kulturbak
grunn og kjønn

kring dei når dei er ute i naturen
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- få høve til å sanse og oppleve naturen ut av og deltaking i eit utval leikar, idrettar og
frå eige initiativ og bli oppmuntra til å ve- danseformer og tileigne seg større dugleik
re i naturen i fritida

  6. klasse

Kroppsmedvit og rørsleglede
I opplæringa skal elevane

- bruke dugleiken sin i leik, dans, idrett og
friluftsliv som utgangspunkt for enkel ana
lyse av samansette rørsler gjennom arbeid
med ruller, løp, hopp, kast og spark og gjen
nom arbeid med balanse, rotasjonar, sats og
landing

- bruke dugleiken sin i leik, dans, idrett og
friluftsliv til å utvikle kunnskap om varia
sjon av plassering av tyngdepunkt og stor
leiken på støtteflater

- utvikle glede over og forståing for sine eig
ne og andre sin måte å løyse ulike rørsle
oppgåver på

- arbeide med å meistre livbergingsteknik
kar i vatn

Samarbeid og sosialt samvær
I opplæringa skal elevane

- lære å ta ansvar innanfor friluftsliv, leik,
idrett og dans, slik at alle elevar får delta ut
frå sine føresetnader

- gruppevis få delansvar for planlegging og
gjennomføring av turar i naturen

- arbeide i stadig nye par- og grupperelasjo
nar i leik, idrett og dans for å utvikle tole
ranse for dei sterke og svake sidene til kvar
andre

arbeide vidare med dramaaktivitetar for å

kunne bruke kroppen som uttrykksmiddel

Idrett og dans
I opplæringa skal elevane
opparbeide grunnleggjande dugleikar slik
at dei kan nytte desse kreativt i utforming
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på dei enkelte områda

- ta aktivt del i og få kjennskap til grunnleg
gjande reglar i to lagidrettar - minispel, bå
de inne- og uteaktivitet, og praktisere to
individuelle idrettar tilpassa eigne føreset
nader

- trene på ein symjeart på rygg og ein på bryst.
Kan leggjast til 5. eller 7. klasse

- få øving i å lage enkle dansar med utgangs
punkt i ulike typar musikk

- lære eit utval av internasjonale og nasjona
le dansar

Ut i naturen

I opplæringa skal elevane
- gjennom turar og opphald i naturen utvik

le evna til å oppleve, tolke og forstå teikna
i naturen, til dømes vérteikn, maurtuer og
elveløp

- gjennom opphald i naturen og/eller på andre
måtar utvikle kjennskap til samiske kultur
tradisjonar

- vere med på minst ein overnattingstur, til
dømes i telt, lavvo, gapahuk, om hausten/
våren og få praktisk røynsle med val av leir
plass, bål, og enkel matlaging, førstehjelp,
val av klede og anna turutstyr

- gjennom leirskule eller på andre måtar få
røynsle med å vere i naturen. I 6. klasse el
ler om hausten/vinteren i 7. klasse

MM 7. klasse

Kroppsmedvit og rørsleglede
I opplæringa skal elevane

- vidareutvikle funksjonelle måtar å bruke
kroppen på i skule og arbeid, til dømes er
gonomi



arbeide med sin eigen dugleik for å utvikle - kunne ta aktivt de 02

innsikt i ulike teknikkar i leik, idrett, dans grunnleggjande reglar i t(

og annan fysisk aktivitet nispel, inne- og uteaktivitet, oj
tisere to individuelle idrettar

- lære om samanhengen mellom kosthald og eigne føresetnader. Eventuelt syn
fysisk aktivitet 6. kl

- arbeide med å godta sine eigne føresetna- - lage sine eigne dansar med utgangsp
der og å støtte kvarandre i arbeidet med å bilete/skulpturar, tekst, eigne opples

eller sinnsstemningarmeistre ulike aktivitetar

Samarbeid og sosialt samvær
I opplæringa skal elevane

- lære eit utval av internasjonale og nasjor
le dansar

- samarbeide om å ta ansvar for å planleggje

og gjennomføre enkle prosjekt ut frå sine

interesser innanfor friluftsliv, leik, idrett og

dans. Elevane kan til dømes arrangere tur

neringar, aktivitetar for lågare klassesteg,

framføringar på foreldremøte, leie sin eigen
klasse i fysisk aktivitet, miljøkveld

Ut i naturen

I opplæringa skal elevane

- øve seg i å ta seg fram i nærområdet \
hjelp av kart og kompass

- gjennom aktivitetar få opplevingar og bl

kjende med lokale tradisjonar knytte til na-
turen

- gjennom opphald i naturen bli kjende med
lokale naturbrukstradisjonar som til dømes

jakt, fiske og tømmerfløyting

Mål for ungdomssteget, 8.-10. klasse

Fysisk aktivitet og helse
Elevane skal utvikle medvit om kroppen og

tileigne seg kunnskap om fysisk aktivitet i

eit helsefremjande perspektiv og utvikle gle

de over å delta i fysisk aktivitet. Elevane skal

bli fortrulege med sine eigne evner og mog

legheiter i ulike aktivitetar innanfor leik,

idrett, dans, friluftsliv og andre former for

fysisk aktivitet.
Inger Bruun Kluge:
Piruett, 1988.

Idrett og dans
I opplæringa skal elevane

Olje på lerret - få høve til å prøve ut dei grunnleggjande

dugleikane sine slik at dei kan oppleve spen
ning og glede og utvikle evne til å møte nye

Idrett

Elevane skal utvikle etisk medvit, kunnskap

om og dugleik i eit breitt utval lagidrettar

og individuelle idrettar. Dei skal få kjenn

skap til fysiske kvalitetar, tekniske og tak
tiske moment i ulike idrettar. Elevane skal

bli kjende med lokale, nasjonale og inter
nasjonale idrettstradisjonar.

utfordringar på ein positiv måte

- arbeide vidare med å meistre grunnleggjan

de dugleikar slik at dei kan nytte desse krea
tivt i utforming av og deltaking i eit utval
idrettar og danseformer og tileigne seg stør-

re dugleik på dei enkelte områda
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Dans

Elevane skal utvikle dugleik i ulike danse

former for å auke forståinga for uttrykk og

tradisjon i ulike kulturar. Dei skal tileigne

seg kunnskap om dans som treningsform
og uttrykksform gjennom positive røynsler.

Friluftsliv
Elevane skal utvikle kunnskap om og dug
leik i friluftsliv som byggjer på lokale og

nasjonale tradisjonar i ulike miljø. Elevane

skal få naturopplevingar og lære å respek
tere og ta vare på naturen.

Hovudmoment for 8.-10. klasse

M M 8. klasse

Fysisk aktivitet og helse
I opplæringa skal elevane
gjennom allsidig fysisk aktivitet få positi

ve opplevingar som aukar medvitet om krop
pen og styrkjer oppfatninga av dei sjølve

lære om val av funksjonelt utstyr og klede

gjennom fysisk aktivitet tileigne seg kunn
skap om trening av dei fysiske kvalitetane
uthald, styrke og rørsleevne

lære å forstå kor viktig rett bruk av krop

pen er i skule og arbeid, til dømes ergono
mi

Idrett

I opplæringa skal elevane

få praktisk røynsle med og utvikle kunn
skap om minst to lagidrettar og to indivi
duelle idrettar, som motivasjon for vidare
arbeid

arbeide for å utvikle funksjonelle rørsleba
ner i dei individuelle idrettane og lagidrett
ane som klassen sjølv har valt

bli kjende med det lokale idrettstilbodet

Dans

I opplæringa skal elevane

- lære dansar som har rot i ungdomskultu
ren

- utvikle dugleik i og kunnskap om folkedans
og gammaldans, både norske og utanlands-
ke

- arbeide med kreativ dans og danseteknik

kar, til dømes jazzdans og afrikansk dans,

for å få positive røynsler med kroppen som
uttrykksmiddel

Friluftsliv
I opplæringa skal elevane

- tileigne seg kunnskap om og få røynsle med
ulike måtar å bruke nærmiljøet på

- få røynsle med turar på berrmark og snø,
til dømes fottur, skitur, sykkeltur, skeisetur

- lære livberging i vatn

- øve seg i å nytte klede som flytemiddel,
kunne livbergingshopp, ilandføring, løft på

land, hjartekompresjon og fullstendig hjar
te- og lungeredning

  9. klasse

Fysisk aktivitet og helse
I opplæringa skal elevane

- individuelt eller i gruppe lage og gjennom

føre eit enkelt opplegg for eigentrening som
varer minst 4 veker, min 1 time på skulen

og min 1 time heimearbeid per veke, med
kort forklaring, til dømes aktivitetslogg, av

treningsøktene, søvn, kvile og andre røyns

ler undervegs slik at dei kan utvikle kunn
skap om kroppen

- få kjennskap til forebygging av ulykker og
praktisk røynsle med førstehjelp

lære om korleis rusmiddel, tobakk og ulike
medikament verkar på yteevna til kroppen
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Idrett

I opplæringa skal elevane
- arbeide med å meistre aktuelle aktivitetar

teknisk og taktisk for å få positiv oppleving
av eigen idrettsaktivitet

- øve seg i å kunne sjå fellestrekk og skilna

der mellom idrettar og finne ut korleis ak
tuelle idrettar påverkar dei fysiske kvalitet
ane uthald, styrke og rørsleevne

- øve seg i å finne ut korleis dei sjølve må

trene for å vedlikehalde eller auke duglei
ken i aktuelle idrettar

- gruppevis planleggje og leie delar av kropps
øvingstimar

Dans

I opplæringa skal elevane

- utvikle kunnskap om og dugleik i samværs

dansar, både lokale, nasjonale og utanlands
ke, og dansar med rot i ungdomskulturen

- arbeide med kreativ dans og danseteknik

kar for å få røynsle med dans som trenings
form og kunstnerisk uttrykk

Friluftsliv
I opplæringa skal elevane

- oppleve kontakt og nærleik med naturen

gjennom å planleggje og gjennomføre ein
tur med overnatting i naturmiljø

utvikle forståing for kor sårbar og sterk na
turen er

lære å ta ut og følgje kompasskurs og ori
entere seg i terrenget ved hjelp av turkart

  10. klasse

Fysisk aktivitet og helse
I opplæringa skal elevane

arbeide med problematikk omkring livsstils

sjukdommar og samanhengar med fysisk
aktivitet/inaktivitet

- skaffe seg kjennskap til fysisk aktivitet i eit
rehabiliterande perspektiv

- lære å forstå kor viktig det er å utvikle eit

positivt kroppsbilete og årsaker til og føl
gjene av eteforstyrring

- få innblikk i den psykiske og fysiske verk

naden av doping og lære om forhold som

fører til dopingbruk, og vurdere den etiske
sida ved dette

Idrett

/ opplæringa skal elevane

- gjennom gruppearbeid med minst ein lag
idrett få høve til å vedlikehalde eller utvik

le sin eigen dugleik og auke kunnskapen
om ulike treningsmetodar

-gjennom gruppe-/eller individuelt arbeid

med minst ein individuell idrett/idrettsleg
aktivitet, få høve til å vedlikehalde eller

utvikle sin eigen dugleik og auke kunnska
pen om ulike treningsmetodar

- gjennom praktisk røynsle utvikle etisk med
vit i forhold til idrettsleg aktivitet

- gruppevis planleggje og leie kroppsøvings

timar med utgangspunkt i sine eigne id

rettslege røynsler og/eller lokale, nasjona
le og internasjonale idrettstradisjonar

Dans

I opplæringa skal elevane

- prøve ut eigne dugleikar og idear gjennom
å lage eigne dansar

- ta aktivt del i å utvikle dansekomposisjo
nar og presentere dei for andre

- utvikle forståing av dans som uttrykksmid
del gjennom vurdering av sine eigne og
andre sine arbeid

Friluftsliv
I opplæringa skal elevane

- få røynsle med å vere ute om vinteren
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Hilmar Fredriksen: Kommunikasjonsstykke, 1979. Tre, jern og brille med speil





TILVALGSSPRÅK: TYSK/FRANSK/FINSK

Astrid Løvaas og Kirsten Wagle: Port, 1995. Seilduk, sokker, regntøy, boblejakke



TYSK

INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Det blir stadig viktigere å kunne språk. Mellomfolkelig kontakt og
samhandling over landegrenser og kulturgrenser har økt. Løsninger
på viktige spørsmål som angår våre livsbetingelser, må søkes gjen
nom globalt samarbeid på tvers av de kulturelle ulikhetene i verden.
Flere virksomheter som hittil har vært nasjonale, sprenger nå riks
grensene. Slik stiller også arbeidslivet og videre utdanning økte krav
til kunnskaper i flere språk i tillegg til engelsk. Kunnskaper i flere
språk er også nødvendig for at en bedre skal bli i stand til å orientere
seg i informasjonssamfunnet og til å bruke informasjon på en uav
hengig, kritisk og konstruktiv måte. De allmenne kravene til brede
re og bedre språkkyndighet skjerpes.

Tysk åpner for kontakt med store språkområder i Europa. Sam
tidig representerer det tyske språket en kultur som har hatt stor be
tydning for samfunnsutviklingen i vårt eget land langt tilbake i his
torien. I dag er tysk særlig aktuelt fordi den europeiske kontakten
styrkes generelt innenfor alle samfunnsområder. Sammen med eng
elsk og fransk er tysk blant de mest brukte språkene i europeisk sam
menheng, både kulturelt, økonomisk og i hverdagslivet. Ved å gjøre
seg forstått på tysk og forstå mennesker som bruker tysk, kan eleve
ne ta del i disse menneskenes erfaringer, opplevelser og kunnskap.
Slik får elevene mulighet til å bli kjent med en annen kultur. Det
bidrar til andre tenkemåter og vil fremme forståelsen av forholdet
mellom majoritets- og minoritetskulturer, av språklig likeverd og av
egen kulturtilhørighet.

Tyskfaget er en del av skolens arbeid med å styrke den totale
språkkompetansen til elevene. Morsmåls- og fremmedspråkfagene
legger til grunn et felles språksyn der språkopplæring ikke bare inne
bærer ferdighetstrening, men også dreier seg om dannelse, sosialise
ring og utvikling av språk- og kulturbevissthet. Opplæringen i tysk
bygger på det grunnlaget for å lære språk som elevene utvikler gjen
nom opplæringen i morsmål og engelsk, på erfaringer som elevene
allerede har fått gjennom kontakt med andre språk og kulturer både
i og utenfor skolen, og på den viten om tekst som elevene har med
seg fra morsmåls- og engelskopplæringen. Arbeidet med faget gir
grunnlag for videregående opplæring.

Arbeidsmåter I faget

Arbeidsmåtene i faget tar sikte på å gjøre faget tilgjengelig for alle
elever. Elevene skal få ta i bruk mange sider ved seg selv og lære på

SIDE 279 TILVALGSSPRÅK: TYSK



sin egen måte. Elevene kan tilegne seg språklige elementer i ulik rek
kefølge, og de kan også tilegne seg til dels forskjelligartete kunnska
per i språket. Gjennom samarbeid med lærere og medelever får elev
ene erfaring med å utforme sin egen språklæring.

Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk slik at
elevene får oppdage og undersøke språket, ta det i bruk fra første
stund og gjennom sin egen språkbruk gradvis systematisere sine
oppdagelser og prøve ut kunnskapen sin om språket. Det legges vekt
på at elevene også skal arbeide med tekster som ikke er laget med
tanke på språkopplæring (autentiske tekster). Gjennom slike tekster
vil elevene få kontakt med det levende språket slik de møter det i de
tysktalende områdene.

I arbeidet med språklæringen legges det vekt på skapende virk
somhet, der blant annet drama og musikk får en naturlig plass. Elev
ene får bruke språket til å produsere egne muntlige og skriftlige teks
ter, som også kan deles med andre. Dette er tekster i vid forstand og
omfatter både muntlig og skriftlig språkbruk. Det legges vekt på den
estetiske utformingen både av lærestoffet som elevene møter, og av
det de selv lager. Når elevene retter oppmerksomheten mot forhol
det mellom form og innhold og oppdager at flertydighet gir flere veier
til forståelse og innsikt, kan de finne det rom de trenger for å utfol
de seg med og på språket. Da kan de undersøke, tolke og bruke fan
tasien sin. Feil kan ofte betraktes som tegn på læringsutvikling. Pro
sessen som er knyttet til utviklingen av elevenes egne tekster, bør
derfor få spesiell oppmerksomhet. Elevenes egen vurdering av teks
tene de lager, og av selve arbeidsprosessen bidrar til å utvikle innsikt
i egen språklæring og progresjon.

Informasjonsteknologien vil i økende grad skape en ny situa
sjon når det gjelder å gjøre det mulig for alle elever å lære tysk. Ved
hjelp av teknologien kan elevene skaffe seg direkte og realistisk erfa
ring med språket på en motiverende og effektiv måte. Teknologien
kan gjøre det mulig for elevene å delta i levende språksamfunn ved
at de kan snakke med mennesker fra nesten hele verden og kom
munisere med mennesker som har tysk som morsmål. Denne direk
te kontakten med språket innbyr også til selvstendig læring.

Strukturen i faget

Faget omfatter fire hovedområder:

1 Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk
2 Bruk av språket
3 Kunnskap om tysk språk og språkets kulturelle sammenheng
4 Kunnskap om egen språklæring

Områdene 1 og 2 er samlet under overskriften Møte med språket i
muntlig og skriftlig bruk.
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FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

- oppleve og danne seg et inntrykk av det
tyske språket og tysk språkbruk ved å møte
et allsidig utvalg av muntlige, skriftlige og
visuelle tekster. Noen av tekstene skal væ

re tekster som ikke er laget spesielt for språk
læring (autentiske tekster) fra ulike tidspe
rioder, f eks kjente eventyr som «Hånsel und
Gretel» og «Dornroschen», bibelske tekster
som juleevangeliet, rim, regler, dikt og sang
er som elevene kan kjenne igjen fra sitt eget
språk, f eks «Alle Vogel sind schon da», teks
ter hentet fra medier, f eks tyske spillefilmer
og dokumentarfilmer som er tekstet på et
språk elevene kjenner, fjernsynsprogram
mer, aviser, magasiner og sakprosatekster,
f eks intervjuer, meningsmålinger, oppskrif
ter og brosjyrer

- finne fram til mening i muntlige og skrift
lige tekster og bruke bilder, sanger og mu
sikk for å leve seg inn i og skape mening i
det de leser og lytter til, oppleve og erfare
samspill med andre i arbeidet med tekste
ne
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Opplæringen i faget har som mål Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk

å utvikle elevenes evne til å bruke tysk munt- Elevene skal utvikle evnen til å oppfatte det
lig og skriftlig og stimulere dem til å sam- tyske språket, uttrykke seg og finne mening
handle med mennesker fra tyskspråklige og i tyske tekster. Elevene skal utvikle sin ev-
andre kulturer ne til å kommunisere på tysk.

å utvikle elevenes bevissthet om kommu- Kunnskap om tysk språk, kultur
nikasjonssituasjoner og tysk språkbruk og og egen læring
utvikle deres perspektiv på både den frem- Elevene skal utvikle noe innsikt i språket
mede og egen kultur som samhandling og som uttrykk for kul-

tur. De skal utvikle innsikt i hvordan de kan

å fremme elevenes innsikt i det å lære tysk arbeide med å lære seg tysk, og bli stadig
og deres evne til å ta hånd om egen tysk- mer selvstendige som språkbrukere.
læring, slik at alle elever får gode mulighe-
ter til å lære språket og får et grunnlag for Hovedmomenter

videre læring av tysk og andre språk
  8. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene



arbeide med å forstå og selv utforme ulike
typer tekster der de også prøver å kommu
nisere med andre, f eks dikt, spill, rebuser,

kryssord, intervjuer, postkort, oppskrifter,
tegneserier og multimedietekster

se likheter og ulikheter mellom tysk og
norsk ved å bruke det de kan fra morsmå

let og andre språk, og ved å sammenlikne
originaltekster med oversettelser

Kunnskap om tysk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene

gjennom arbeidet med tysk språk observe

re og undersøke regler og ulike ords funk

sjon i språket og øve seg i å gjenkjenne ord

fra andre språk i de tyske tekstene de mø
ter, venne seg til å bruke ordbøker og gram

matikker som hjelpemidler i arbeidet med
språket, hente stoff fra ulike kilder og bru

ke moderne informasjonsteknologi som
informasjonskilde og arbeidsredskap

være med på å utforme gode læringssitua
sjoner og arbeidsformer i opplæringen, gjø

re egne valg, samtale om arbeidet sitt med

å lære språket og drøfte hva som kan gi hele
elevgruppen gode vilkår for å lære tysk

samtale om sin egen og om tyskspråklig

kultur i tilknytning til arbeidet med tekster,
bl a om tenkemåter, levevilkår, tradisjoner

og skikker

  9. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene

utforske muntlige og skriftlige tekster, skaffe

seg kunnskaper om den sammenhengen
tekstene står i; de skal ha tilgang til for ek

sempel korte fortellinger og noveller fra de

ulike tysktalende områdene, f eks av Irina
Korschunow, Erich Kåstner og Christine

Nostlinger, utdrag av barnebøker og roma
ner, f eks av Johanna Spyri og Peter Hårt-
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ling, eventyr, f eks «Frau Holle» og «Bremer

Stadtmusikanten», sagn, som «Wilhelm Tell»

og «Die Lorelei», dikt, f eks av Hermann
Hesse, Bertolt Brecht og Roswitha Frohlich,

viser, tradisjonelle sanger, som «Wiegenlied»

og «Komm, lieber Mai und mache», pop
og rocketekster, enkle sakprosatekster, f eks
om kjente og ukjente personers liv

- arbeide med å utforme ulike typer tekster

der de prøver å kommunisere med andre
blant annet ved å bruke språket i samspill

med uttrykksformer som bilder, musikk,

sang, dans, drama, lage f eks video-, foto
og lydmontasje, små skuespill, portretter,
dagbok, brev, oppslag, informasjonsmate
riell

- arbeide med å tolke og uttrykke mening

gjennom å lese, skrive, lytte, tale og sam
tale i ulike kommunikasjonssituasjoner

- bruke språket utenfor klasserommet både
lokalt, regionalt og internasjonalt, f eks

gjennom brev, telefon, faks, Internett og
video- og lydopptak

Kunnskap om tysk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene

- sette seg inn i strukturer og regler i tysk på

setnings- og tekstnivå for å kunne forstå og
uttrykke seg, bruke ordbøker, grammatik

ker og andre hjelpemidler i arbeidet med

språket og få erfaring med å utforme øvings
oppgaver og utveksle disse med andre elever

arbeide med å gjøre seg noe kjent med lik

heter og ulikheter mellom tysk og morsmå
let ved å sammenlikne tekster på tysk og
morsmålet

definere egne læringsbehov, formulere læ

ringsmål og vurdere egen utvikling og egen
innsats i arbeid med språket

sette seg inn i kultur- og samfunnsforhold
i de tysktalende områdene, f eks geografi,



historie, kunst, kulturhistorie, styreform, og
samtale om sin egen og om tyskspråklig
kultur knyttet til arbeidet med tekstene og
til kontakten med mennesker i Tyskland og
i andre land

  10. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene
arbeide med autentiske tekster; de skal ha
tilgang til fortellinger av f eks Marie Luise
Kaschnitz og Peter Bichsel, ungdomsbøker,
moderne eventyr av f eks Michael Ende,
dokumenter som Menneskerettighetserklæ
ringen, formelle brev, salmer av f eks Mar
tin Luther, folkeviser som «Es waren zwei
Konigskinder» og «Die Gedanken sind frei»,
utdrag av skuespill, sakprosatekster, f eks
reisebeskrivelser, ordspråk og vitser

lese, skrive, lytte, tale og samtale og bruke
tysk til å greie ut om hendelser de har vært
med på, fortellinger de har lest, og for ek
sempel filmer de har sett, fabulere og utfol
de seg på språket i ulike kommunikasjons
situasjoner

arbeide med å utforme ulike type tekster
som også kan brukes i kommunikasjon med
andre, f eks eventyr, fortellinger, hørespill,
reklametekster, anmeldelser, og bruke tek
ster de møter, som forbilde og utgangspunkt
for selv å ta i bruk språket muntlig og skrift
lig-

knytte kontakt med mennesker i andre land,
f eks gjennom ulike samarbeidsprosjekter
der de blant annet formidler både majori
tets- og minoritetskulturer i sitt eget land

Kunnskap om tysk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene
lære seg strukturer, regler og former for tekst
binding i tysk språk som de kan nyttiggjø
re seg for å fungere stadig bedre som språk

brukere, skaffe seg noe kjennskap til orde
nes historie (etymologi) i det tyske språket
og erfare hvordan kulturelle trekk ved en
språksituasjon har betydning for språkbruk

- lære å bruke et bredt spekter av hjelpemid
ler for å løse problemer de møter i arbeidet
med språket, og øke sin innsikt i hvordan
informasjon som er nyttig i tyskfaget, kan
lagres, organiseres og gjøres tilgjengelig
manuelt eller elektronisk i klasserom og
bibliotek

- samtale om og vurdere lærestoff og arbeids
måter i forhold til målene for tyskfaget og
gjøre valg som er nyttige for egen språklæ
ring

- arbeide med kultur og samfunnsforhold i
de tysktalende områdene knyttet til for
eksempel fredsarbeid, kulturminner, natur
og miljø gjennom for eksempel internasjo
nalt samarbeid



FRANSK

INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Det blir stadig viktigere å kunne språk. Mellomfolkelig kontakt og
samhandling over landegrenser og kulturgrenser har økt. Løsninger
på viktige spørsmål som angår våre livsbetingelser, må søkes gjen
nom globalt samarbeid på tvers av de kulturelle ulikhetene i verden.
Flere virksomheter som hittil har vært nasjonale, sprenger nå riks
grensene. Slik stiller også arbeidslivet og videre utdanning økte krav
til kunnskaper i flere språk i tillegg til engelsk. Kunnskaper i flere språk
er også nødvendig for at en bedre skal bli i stand til å orientere seg i
informasjonssamfunnet og til å bruke informasjon på en uavhen
gig, kritisk og konstruktiv måte. De allmenne kravene til bredere og
bedre språkkyndighet skjerpes.

Fransk åpner for kontakt med store språkområder i Europa. Sam
tidig representerer det franske språket en kultur som har hatt stor
betydning for samfunnsutviklingen i vårt eget land langt tilbake i
historien. I dag er fransk særlig aktuelt fordi den europeiske kontak
ten styrkes generelt innenfor alle samfunnsområder. Sammen med
engelsk og tysk er fransk blant de mest brukte språkene i europeisk
sammenheng, både kulturelt, økonomisk og i hverdagslivet. Ved å
gjøre seg forstått på fransk og forstå mennesker som bruker fransk,
kan elevene ta del i disse menneskenes erfaringer, opplevelser og
kunnskap. Slik får elevene mulighet til å bli kjent med en annen
kultur. Det bidrar til andre tenkemåter og vil fremme forståelsen av
forholdet mellom majoritets- og minoritetskulturer, av språklig like
verd og av egen kulturtilhørighet.

Opplæringen i fransk er en del av skolens arbeid med å styrke
den totale språkkompetansen til elevene. Morsmåls- og fremmed
språkfagene legger til grunn et felles språksyn der språkopplæring ikke
bare innebærer ferdighetstrening, men også dreier seg om dannelse,
sosialisering og utvikling av språk- og kulturbevissthet. Franskfaget
bygger på det grunnlaget for å lære språk som elevene utvikler gjen
nom opplæringen i morsmål og engelsk, på erfaringer som elevene
allerede har fått gjennom kontakt med andre språk og kulturer både
i og utenfor skolen, og på den viten om tekst som elevene har med
seg fra morsmåls- og engelskopplæringen. Arbeidet med faget gir
grunnlag for videregående opplæring.

Arbeidsmåter i faget

Arbeidsmåtene i faget tar sikte på å gjøre faget tilgjengelig for alle
elever. Elevene skal få ta i bruk mange sider ved seg selv og lære på
sin egen måte. Elevene kan tilegne seg språklige elementer i ulik rek-
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kefølge, og de kan også tilegne seg til dels forskjelligartete kunnska
per i språket. Gjennom samarbeid med lærere og medelever får elev
ene erfaring med å utforme sin egen språklæring.

Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk slik at
elevene får oppdage og undersøke språket, ta det i bruk fra første
stund og gjennom sin egen språkbruk gradvis systematisere sine
oppdagelser og prøve ut kunnskapen sin om språket. Det legges vekt
på at elevene også skal arbeide med tekster som ikke er laget med
tanke på språkopplæring (autentiske tekster). Gjennom slike tekster
vil elevene få kontakt med det levende språket slik de møter det i de
fransktalende områdene.

I arbeidet med språklæringen legges det vekt på skapende virk
somhet, der blant annet drama og musikk får en naturlig plass. Elev
ene får bruke språket til å produsere egne muntlige og skriftlige teks
ter, som også kan deles med andre. Dette er tekster i vid forstand og
omfatter både muntlig og skriftlig språkbruk. Det legges vekt på den
estetiske utformingen både av lærestoffet som elevene møter, og av
det de selv lager. Når elevene retter oppmerksomheten mot forhol
det mellom form og innhold og oppdager at flertydighet gir flere veier
til forståelse og innsikt, kan de finne det rom de trenger for å utfol
de seg med og på språket. Da kan de undersøke, tolke og bruke fanta
sien sin. Feil kan ofte betraktes som tegn på læringsutvikling. Pro
sessen som er knyttet til utviklingen av elevenes egne tekster, bør
derfor få spesiell oppmerksomhet. Elevenes egen vurdering av teks
tene de lager, og av selve arbeidsprosessen bidrar til å utvikle innsikt
i egen språklæring og progresjon.

Informasjonsteknologien vil i økende grad skape en ny situa
sjon når det gjelder å gjøre det mulig for alle elever å lære fransk.
Ved hjelp av teknologien kan elevene skaffe seg direkte og realistisk
erfaring med språket på en motiverende og effektiv måte. Teknolo
gien kan gjøre det mulig for elevene å delta i levende språksamfunn
ved at de kan snakke med mennesker fra nesten hele verden og kom
munisere med mennesker som har fransk som morsmål. Denne di

rekte kontakten med språket innbyr også til selvstendig læring.

Strukturen i faget

Faget omfatter fire hovedområder:

1 Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk
2 Bruk av språket
3 Kunnskap om fransk språk og språkets kulturelle sammenheng
4 Kunnskap om egen språklæring

Områdene 1 og 2 er samlet under overskriften Møte med språket i
muntlig og skriftlig bruk.
Områdene 3 og 4 er samlet under overskriften Kunnskap om fransk
språk, kultur og egen læring.
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Bruk av språket er hovedstammen i faget. Dette utgjør både veien og

målet; elevene lærer å bruke fransk ved å ta språket i bruk muntlig
og skriftlig som lytter, leser, samtalepartner og skriver. Det dreier seg
her ikke bare om rene språkferdigheter, men om evne til å kommu

nisere på tvers av kulturforskjeller. De tre andre områdene støtter opp

om dette, samtidig som de er mål i seg selv. Opplæringen tar utgangs
punkt i elevenes møte med språket i en sammenheng som gir dem hol

depunkter for å orientere seg og utforske det nye. Her kan elevene

utvikle evnen til å ta seg fram i ukjente franske tekster, gi uttrykk for
det de opplever og erfarer i møtet med tekstene, og slik utvide sin

tekstkompetanse og sin språkbevissthet. Gjennom området Kunnskap
om fransk språk og språkets kulturelle sammenheng kan elevene, ut fra

egne behov for å forstå og uttrykke seg på fransk, utvikle kunnska

per om språket som struktur, språket som uttrykk for kultur og språ
ket som kommunikasjon. Området Kunnskap om egen språklæring skal
åpne for innsikt i det å lære fransk, slik at elevene kan bli mer selv

stendige og dyktigere som språkelever. Læreplanens to målområder
samler hovedmomenter fra fagets fire hovedområder.

Henri de Toulouse

Lautrec:

La revue blanche, 1895

Plakat for et litteratur

magasin

bi-rmensuelle
 F
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FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

- oppleve og danne seg et inntrykk av det
franske språket og fransk språkbruk ved å
møte et allsidig utvalg av muntlige, skrift
lige og visuelle tekster. Noen av tekstene
skal være tekster som ikke er laget spesielt
for språklæring, f eks autentiske tekster fra
ulike tidsperioder, f eks kjente eventyr som
«Blanche Neige», bibelske tekster, f eks jule
evangeliet, sanger som elevene kan kjenne
igjen fra sitt eget språk, f eks «Frére Jacqu
es», rim, regler, dikt, tekster hentet fra me
dier, f eks bilder, franske spillefilmer og do
kumentarfilmer som er tekstet på et språk
elevene kjenner, fjernsynsprogrammer, avi
ser og magasiner og sakprosatekster, f eks
intervjuer, meningsmålinger, oppskrifter og
brosjyrer

- finne fram til mening i muntlige og skrift
lige tekster og bruke bilder, sanger og mu
sikk for å leve seg inn i og skape mening i
det de leser og lytter til, oppleve og erfare
samspill med andre i arbeidet med tekste
ne
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Opplæringen i faget har som mål Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk

• å utvikle elevenes evne til å bruke fransk Elevene skal utvikle evnen til å oppfatte det

muntlig og skriftlig og stimulere dem til å franske språket, uttrykke seg og finne me-
samhandle med mennesker fra franskspråk- ning i franske tekster. Elevene skal utvikle
lige og andre kulturer sin evne til å kommunisere på fransk.

• å utvikle elevenes bevissthet om kommu- Kunnskap om fransk språk, kultur
nikasjonssituasjoner og fransk språkbruk og og egen læring
utvikle deres perspektiv på både den frem- Elevene skal utvikle noe innsikt i språket

mede og egen kultur som samhandling og som uttrykk for kul-
tur. De skal utvikle innsikt i hvordan de kan

• å fremme elevenes innsikt i det å lære fransk arbeide med å lære seg fransk, og bli stadig

og deres evne til å ta hånd om egen fransk- mer selvstendige som språkbrukere.
læring, slik at alle elever får gode mulighe-
ter til å lære språket og får et grunnlag for Hovedmomenter

videre læring av fransk og andre språk
  8. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene



arbeide med å forstå og selv utforme ulike

typer tekster der de også prøver å kommu
nisere med andre, f eks dikt, spill, rebuser,

kryssord, intervjuer, postkort, oppskrifter,
tegneserier og multimedietekster

se likheter og ulikheter mellom fransk og
norsk ved å bruke det de kan fra morsmå

let og andre språk, og ved å sammenlikne
originaltekster med oversettelser

Kunnskap om fransk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene

gjennom arbeidet med fransk språk obser

vere og undersøke regler og ulike ords funk

sjon i språket og øve seg i å gjenkjenne ord
fra andre språk i de franske tekstene de

møter, venne seg til å bruke ordbøker og

grammatikker som hjelpemidler i arbeidet

med språket, hente stoff fra ulike kilder og

bruke moderne informasjonsteknologi som
informasjonskilde og arbeidsredskap

være med på å utforme gode læringssitua
sjoner og arbeidsformer i opplæringen, gjø

re egne valg, samtale om arbeidet sitt med
å lære språket og drøfte hva som kan gi hele
elevgruppen gode vilkår for å lære fransk

samtale om sin egen og om fransk kultur i

tilknytning til arbeidet med tekster, bl a om

tenkemåter, levevilkår, tradisjoner og skik
ker

  9. klasse
Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene

utforske muntlige og skriftlige tekster, skaffe

seg kunnskaper om den sammenhengen

tekstene står i; de skal ha tilgang til for ek
sempel korte fortellinger, f eks fra «Le petit

Nicolas» avJean-Jacques Sempé og Rene Gos
cinny, eventyr, tegneserier, f eks av Claire

Bretecher, viser, tradisjonelle sanger som

«Avec mes sabots» og «Alouette», pop- og

rocketekster, enkle sakprosatekster, f eks om
kjente og ukjente kvinner og menns liv

- arbeide med å utforme ulike typer tekster
der de prøver å kommunisere med andre

blant annet ved å bruke språket i samspill
med uttrykksformer som bilder, musikk,

sang, dans, drama, lage f eks video-, foto

og lydmontasje, små skuespill, portretter,
dagbok, brev, oppslag, informasjonsmate
riell

- arbeide med å tolke og uttrykke mening

gjennom å lese, skrive, lytte, tale og sam
tale i ulike kommunikasjonssituasjoner

- bruke språket utenfor klasserommet både

lokalt, regionalt og internasjonalt, f eks
gjennom brev, telefon, faks, Internett, vi

deo- og lydopptak

Kunnskap om fransk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene

- sette seg inn i strukturer og regler i fransk
på setnings- og tekstnivå for å kunne for

stå og uttrykke seg, bruke ordbøker, gram

matikker og andre hjelpemidler i arbeidet
med språket og få erfaring med å utforme

øvingsoppgaver og utveksle disse med and
re elever

- arbeide med å gjøre seg noe kjent med lik
heter og ulikheter mellom fransk og mors

målet, ved å sammenlikne tekster på fransk
og morsmålet

- definere egne læringsbehov, formulere læ
ringsmål og vurdere egen utvikling og egen
innsats i arbeid med språket

- sette seg inn i kultur- og samfunnsforhold

i de fransktalende områdene, f eks geografi,

historie, kunst, kulturhistorie, styreform og

samtale om sin egen og om franskspråklig
kultur knyttet til arbeidet med tekstene og

til kontakten med mennesker i Frankrike og
i andre land
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  10. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene
arbeide med autentiske tekster; de skal ha
tilgang til utdrag fra romaner av f eks An
toine Saint-Exupéry og Christiane Roche
fort, fabler av f eks Jean de La Fontaine,
eventyr av f eks Charles Perrault, utdrag av
historiske dokumenter, f eks Menneskeret
tighetserklæringen, utdrag av skuespill, ar
tikler fra aviser og magasiner, sakprosateks
ter, f eks reisebeskrivelser, ordspråk, vitser

lese, skrive, lytte, tale og samtale og bruke
fransk til å greie ut om hendelser de har
vært med på, fortellinger de har lest, og for
eksempel filmer de har sett, fabulere og ut
folde seg på språket i ulike kommunika
sjonssituasjoner

arbeide med å utforme ulike type tekster
som også kan brukes i kommunikasjon med
andre, f eks eventyr, fortellinger, hørespill,
reklametekster, anmeldelser, og bruke teks
ter de møter, som forbilde og utgangspunkt
for selv å ta i bruk språket muntlig og skrift
lig

knytte kontakt med mennesker i andre land,
f eks gjennom ulike samarbeidsprosjekter
der de blant annet formidler både majori
tets- og minoritetskulturer i sitt eget land

Kunnskap om fransk språk, kultur
og egen læring
I opplæringen skal elevene
lære seg strukturer, regler og former for
tekstbinding i fransk språk som de kan nyt
tiggjøre seg for å fungere stadig bedre som
språkbrukere, skaffe seg noe kjennskap til
ordenes historie (etymologi) i det franske
språket, og erfare hvordan kulturelle trekk
ved en språksituasjon har betydning for
språkbruk

- lære å bruke et bredt spekter av hjelpemid
ler for å løse problemer de møter i arbeidet
med språket, og øke sin innsikt i hvordan
informasjon som er nyttig i franskfaget, kan
lagres, organiseres og gjøres tilgjengelig
manuelt eller elektronisk i klasserom og bib
liotek

- samtale om og vurdere lærestoff og arbeids
måter i forhold til målene for franskfaget
og gjøre valg som er nyttige for egen språk
læring

- arbeide med kultur og samfunnsforhold i
de fransktalende områdene knyttet til for
eksempel fredsarbeid, kulturminner, natur
og miljø gjennom for eksempel internasjo
nalt samarbeid



FINSK

INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Det blir stadig viktigere å kunne språk. Mellomfolkelig kontakt og
samhandling over landegrenser og kulturgrenser har økt. Løsninger
på viktige spørsmål som angår våre livsbetingelser, må søkes gjen
nom globalt samarbeid på tvers av de kulturelle ulikhetene i verden.
Flere virksomheter som hittil har vært nasjonale, sprenger nå riks
grensene. Slik stiller også arbeidslivet og videre utdanning økte krav
til kunnskaper i flere språk i tillegg til engelsk. Kunnskaper i flere språk
er også nødvendig for at en bedre skal bli i stand til å orientere seg i
informasjonssamfunnet og til å bruke informasjon på en uavhen
gig, kritisk og konstruktiv måte. De allmenne kravene til bredere og
bedre språkkyndighet skjerpes.

Finsk er et majoritetsspråk i Finland og et minoritetsspråk i
Norge, Sverige og Russland. Kunnskaper i finsk språk og om finsk
samfunnsliv er viktige i det norsk-finske samarbeidet. I dagens sam
funn har Norge kontakt med nabolandet Finland på mange forskjel
lige plan: næringsliv, kultur, turisme, forskning, politisk samarbeid
osv. I tillegg er kunnskaper i finsk språk og kultur viktig i det nordis
ke samarbeidet, i Barents-samarbeidet og i det europeiske samarbei
det. Finsk er også et EU-språk.

Faget tar også utgangspunkt i det grunnlaget som finsk språk og
kvensk og finsk kultur har i Norge. Faget skal bidra til å levendegjø
re og videreutvikle det språklige og kulturelle mangfold som dette
representerer. Ved å gjøre seg forstått på finsk og forstå mennesker
som bruker finsk, kan elevene ta del i disse menneskenes erfaringer,
opplevelser og kunnskaper. Gjennom opplæringen i finsk tilvalgs
fag vil elevene få både et majoritets- og et minoritetsperspektiv på
språk og kultur. Dette utvider også elevenes forståelse av egen kul
turtilhørighet.

Finsk som tilvalgsspråk er en del av skolens arbeid med å styrke
den totale språkkompetansen til elevene. Morsmåls- og fremmed
språkfagene legger til grunn et felles språksyn der språkopplæring ikke
bare innebærer ferdighetstrening, men også dreier seg om dannelse,
sosialisering og utvikling av språk- og kulturbevissthet. Opplær
ingen i finsk bygger på det grunnlaget for å lære språk som elevene
utvikler gjennom opplæringen i morsmål og engelsk, på erfaringer
som elevene allerede har fått gjennom kontakt med andre språk og
kulturer både i og utenfor skolen, og på den viten om tekst som elev
ene har med seg fra morsmåls- og engelskopplæringen. Arbeidet med
faget gir grunnlag for videregående opplæring.
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Arbeidsmåter i faget

Arbeidsmåtene i faget tar sikte på å gjøre faget tilgjengelig for alle
elever. Elevene skal få ta i bruk mange sider ved seg selv og lære på
sin egen måte. Elevene kan tilegne seg språklige elementer i ulik rek
kefølge, og de kan også tilegne seg til dels forskjelligartete kunnska
per i språket. Gjennom samarbeid med lærere og medelever får elev
ene erfaring med å utforme sin egen språklæring.

Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk slik at elev
ene får oppdage og undersøke språket, ta det i bruk fra første stund
og gjennom sin egen språkbruk gradvis systematisere sine oppdagel
ser og prøve ut kunnskapen sin om språket. Det legges vekt på at elev
ene også skal arbeide med tekster som ikke er laget med tanke på
språkopplæring (autentiske tekster). Gjennom slike tekster vil eleve
ne få kontakt med det levende språket slik de møter det i de finsktal
ende områdene.

I arbeidet med språklæringen legges det vekt på skapende virk
somhet, der blant annet drama og musikk får en naturlig plass. Elev
ene får bruke språket til å produsere egne muntlige og skriftlige teks
ter, som også kan deles med andre. Dette er tekster i vid forstand og
omfatter både muntlig og skriftlig språkbruk. Det legges vekt på den
estetiske utformingen både av lærestoffet som elevene møter, og av
det de selv lager. Når elevene retter oppmerksomheten mot forhol
det mellom form og innhold og oppdager at flertydighet gir flere veier
til forståelse og innsikt, kan de finne det rom de trenger for å utfol
de seg med og på språket. Da kan de undersøke, tolke og bruke fan
tasien sin. Feil kan ofte betraktes som tegn på læringsutvikling. Pro
sessen som er knyttet til utviklingen av elevenes egne tekster, bør
derfor få spesiell oppmerksomhet. Elevenes egen vurdering av teks
tene de lager, og av selve arbeidsprosessen bidrar til å utvikle innsikt
i egen språklæring og progresjon.

Informasjonsteknologien vil i økende grad skape en ny situa
sjon når det gjelder å gjøre det mulig for alle elever å lære finsk. Ved
hjelp av teknologien kan elevene skaffe seg direkte og realistisk erfa
ring med språket på en motiverende og effektiv måte. Teknologien
kan gjøre det mulig for elevene å delta i levende språksamfunn ved
at de kan snakke med mennesker fra nesten hele verden og kommu
nisere med mennesker som har finsk som morsmål. Denne direkte

kontakten med språket innbyr også til selvstendig læring.

Strukturen i faget

Faget omfatter fire hovedområder:

1 Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk
2 Bruk av språket
3 Kunnskap om finsk språk og språkets kulturelle sammenheng
4 Kunnskap om egen språklæring
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Områdene 1 og 2 er samlet under overskriften Møte med språket i
muntlig og skriftlig bruk.

Områdene 3 og 4 er samlet under overskriften Kunnskap om finsk
språk, kultur og egen læring.

Bruk av språket er hovedstammen i faget. Dette utgjør både veien og
målet; elevene lærer å bruke finsk ved å ta språket i bruk muntlig og
skriftlig som lytter, leser, samtalepartner og skriver. Det dreier seg her
ikke bare om rene språkferdigheter, men om evne til å kommunise
re på tvers av kulturforskjeller. De tre andre områdene støtter opp
om dette, samtidig som de er mål i seg selv. Opplæringen tar utgangs
punkt i elevenes møte med språket i en sammenheng som gir dem hol
depunkter for å orientere seg og utforske det nye. Her kan elevene
utvikle evnen til å ta seg fram i ukjente finske tekster, gi uttrykk for
det de opplever og erfarer i møtet med tekstene, og slik utvide sin
tekstkompetanse og sin språkbevissthet. Gjennom området Kunnskap
om finsk språk og språkets kulturelle sammenheng kan elevene, ut fra
egne behov for å forstå og uttrykke seg på finsk, utvikle kunnskaper
om språket som struktur, språket som uttrykk for kultur og språket
som kommunikasjon. Området Kunnskap om egen språklæring skal
åpne for innsikt i det å lære finsk, slik at elevene kan bli mer selv
stendige og dyktigere som språkelever. Læreplanens to hovedområ
der samler hovedmomenter fra fagets fire hovedområder.

SIDE 293 TILVALGSSPRÅK: FINSK



FELLES MÅL FOR FAGET MÅL OG HOVEDMOMENTER

- oppleve og danne seg et inntrykk av det fins
ke språket og finsk språkbruk ved å møte et
allsidig utvalg av muntlige, skriftlige og vi
suelle tekster. Noen av tekstene skal være

tekster som ikke er laget spesielt for språk
læring, f eks autentiske tekster fra ulike tids
perioder, finske og kvenske eventyr og for
tellinger i oversettelse, f eks Turid Farbregd:
Finske eventyr ogJust Knud Qvigstad: Fins
ke fortællinger fra Kvænangen og Nordrei
sa, tradisjonsstoff fra Finnskogen, rim, reg
ler, ellinger, enkle dikt, kjente sanger som
«Jaakko kulta», tradisjonelle kjente salmer,
julesanger som «Maa on niin kaunis», teks
ter hentet fra medier, f eks finske (spille)
filmer, f eks Muumilaakso, og dokumentarfil
mer som er tekstet på et språk elevene kjen
ner, fjernsynsprogrammer, sakprosateks
ter, f eks oppskrifter og brosjyrer

- arbeide med å forstå og selv utforme ulike
typer tekster der de prøver å kommunisere
med andre, f eks dikt, spill, rebuser, kryss-
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Opplæringen i faget har som mål Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk

å utvikle elevenes evne til å bruke finsk Elevene skal utvikle evnen til å oppfatte det
muntlig og skriftlig og stimulere dem til å finske språket, uttrykke seg og finne me-
samhandle med mennesker fra finskspråk- ning i finske tekster. Elevene skal utvikle sin
lige og andre kulturer evne til å kommunisere på finsk.

å utvikle elevenes bevissthet om kommu- Kunnskap om finsk språk, kultur
nikasjonssituasjoner og finsk språkbruk og og egen språklæring
utvikle deres perspektiv på både den frem- Elevene skal utvikle noe innsikt i språket
mede og egen kultur som samhandling og som uttrykk for kul-

tur. De skal utvikle innsikt i hvordan de kan
å fremme elevenes innsikt i det å lære finsk arbeide med å lære seg finsk, og bli stadig
og deres evne til å ta hånd om egen finsk- mer selvstendige som språkbrukere.
læring, slik at alle elever får gode mulig-
heter til å lære språket og får et grunnlag Hovedmomenter

for videre læring av finsk og andre språk
  8. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene



ord, intervjuer, postkort, oppskrifter, tegne
serier og multimedietekster

se likheter og ulikheter mellom finsk og
norsk ved å bruke det de kan fra morsmå

let og andre språk, og ved å sammenlikne
originaltekster med oversettelser

Kunnskap om finsk språk, kultur
og egen språklæring
I opplæringen skal elevene

gjennom arbeidet med finsk språk observe

re og undersøke regler og ulike ords funk
sjon i språket og øve seg i å gjenkjenne ord

fra andre språk i de finske tekstene de mø
ter, venne seg til å bruke ordbøker og gram

matikker som hjelpemidler i arbeidet med

språket, hente stoff fra ulike kilder og bru

ke moderne informasjonsteknologi som
informasjonskilde og arbeidsredskap

være med på å utforme gode læringssitua
sjoner og arbeidsformer i opplæringen, gjø

re egne valg, samtale om arbeidet sitt med

å lære språket og drøfte hva som kan gi hele
elevgruppen gode vilkår for å lære finsk

få innblikk i Finlands kultur og samfunns

forhold og finsk og kvensk kultur i Norge i

tilknytning til arbeidet med tekstene, bl a
om tenkemåter, levevilkår, tradisjoner og
skikker

  9. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene

utforske muntlige og skriftlige tekster, skaffe

seg kunnskaper om den sammenhengen

tekstene står i; de skal ha tilgang til for ek

sempel korte fortellinger og skjønnlitteræ
re tekster på finsk, oversatte noveller, f eks
Eeva-Liisa Jor: Finland forteller, oversatte

utdrag og ev filmatiseringer av kjent skjønn

litteratur, f eks «Kalevala», enkle sang- og

visetekster, sakprosatekster som aviser og
magasiner

- arbeide med å utforme ulike typer tekster
der de prøver å kommunisere med andre

blant annet ved å bruke språket i samspill
med uttrykksformer som bilder, musikk,

sang, dans og drama, lage f eks video-, fo

to- og lydmontasje, små skuespill, portret
ter, dagbok, brev, oppslag og informasjons
materiell

- arbeide med å tolke og uttrykke mening

gjennom å lese, skrive, lytte, tale og sam
tale i ulike kommunikasjonssituasjoner

- bruke språket utenfor klasserommet både

lokalt, regionalt og internasjonalt, f eks

gjennom brev, telefon, faks, Internett, vi

deo- og lydopptak

Kunnskap om finsk språk, kultur
og egen språklæring
I opplæringen skal elevene

- sette seg inn i strukturer og regler i finsk på
setnings- og tekstnivå for å kunne forstå og

uttrykke seg, bruke ordbøker, grammatik

ker og andre hjelpemidler i arbeidet med
språket, få erfaring med å utforme øvings
oppgaver og utveksle disse med andre elev-
er

- arbeide med å gjøre seg noe kjent med lik
heter og ulikheter mellom finsk og mors

målet, ved å sammenlikne tekster på finsk
og morsmålet

- definere egne læringsbehov, formulere læ
ringsmål og vurdere egen utvikling og egen
innsats i arbeid med språket

- sette seg inn kultur- og samfunnsforhold i

kvensk- og finsktalende områder, f eks geo
grafi, historie, kunst, kulturhistorie, styre

form, og bli kjent med andre finsk-ugriske

folk og språk, oppdage forskjeller og forbin

delseslinjer mellom sin egen og språkom
rådets kultur
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  10. klasse

Møte med språket i muntlig
og skriftlig bruk
I opplæringen skal elevene
arbeide med autentiske tekster; de skal ha

tilgang til for eksempel korte fortellinger og

eventyr på finsk, utdrag av romaner, f eks

oversatte utdrag og ev filmatiseringer av

«Seitsemån veljestå» av Aleksis Kivi, legen

der, dikt fra ulike finskspråklige samfunn,

sanger, salmer, utdrag av skuespill, sakpro
satekster, f eks intervjuer, reisebeskrivelser
og ulike typer informasjonsmateriell

lese, skrive, lytte, tale og samtale og bruke

finsk til å greie ut om hendelser de har vært

med på, fortellinger de har lest, og for ek

sempel filmer de har sett, fabulere og utfol
de seg på språket i ulike kommunikasjons
situasjoner

arbeide med å utforme ulike type tekster

som også kan brukes i kommunikasjon med

andre, f eks eventyr, fortellinger, hørespill,
reklametekster, anmeldelser, og bruke teks

ter de møter, som forbilde og utgangspunkt

for selv å ta i bruk språket muntlig og skrift
lig

knytte kontakt med mennesker i andre land,

f eks gjennom ulike samarbeidsprosjekter

der de blant annet formidler både majori
tets- og minoritetskulturer i sitt eget land

Kunnskap om finsk språk, kultur
og egen språklæring
I opplæringen skal elevene

lære seg strukturer, regler og former for

tekstbinding i finsk språk som de kan nyt
tiggjøre seg for å fungere stadig bedre som

språkbrukere, skaffe seg noe kjennskap til

ordenes historie (etymologi) i det finske

språket og erfare hvordan kulturelle trekk

ved en språksituasjon har betydning for
språkbruken

- lære å bruke et bredt spekter av hjelpemid
ler for å løse problemer de møter i arbeidet

med språket, og øke sin innsikt i hvordan

informasjon som er nyttig i finskfaget, kan

lagres, organiseres og gjøres tilgjengelig
manuelt eller elektronisk i klasserom og
bibliotek

- samtale om og vurdere lærestoff og arbeids

måter i forhold til målene for finskfaget og

gjøre valg som er nyttige for egen språklæ
ring

- arbeide med kultur og samfunnsforhold i

kvensk- og finsktalende områder knyttet til

for eksempel fredsarbeid, kulturminner,

natur og miljø gjennom for eksempel inter

nasjonalt samarbeid og i kontakt med and
re finsk-ugriske folk og språk
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TILVALG: SPRÅKLIG FORDYPNING
NORSK/TEGNSPRÅK/ENGELSK

Hannah Ryggen: Dikt av T. S. Eliot, 1952. Billedvev



NORSK FORDYPNING

Innledning

Norsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om
områder i morsmålsfaget de er spesielt interessert i, eller områder de
ønsker å styrke. Tilvalget skal gi kompetanse utover det den obliga
toriske norskopplæringen gir, og skal ikke fungere som tradisjonell
spesial- eller støtteundervisning.

Arbeidet med tilvalget gir elevene mulighet til både å skaffe seg
kunnskaper og å styrke sin totale språk- og tekstkompetanse, sin evne
til å kunne bruke og lære språk. Språkopplæring dreier seg også om
dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk- og kultur
bevissthet. Tilvalg norsk fordypning gir elevene muligheter til å mø
te språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger.

Opplæringen skal bygge på den kompetansen elevene har fra
det obligatoriske norskfaget, fra andre fag og fra livet utenfor sko
len. Norskfaglig bakgrunn og interesser hos elever som velger faget,
vil variere. Norsk fordypning åpner derfor for høy grad av lokal til
passing med hensyn til innhold og utforming. Små skoler må legge
forholdene til rette for kommunikasjon med elever fra andre skoler
i dette faget, også via data. Dermed blir det flere muligheter og flere
samarbeidspartnere. Tilvalget kan bli et spennende og utfordrende
alternativ både for elever og for lærere, og det gir mulighet til å profi
lere skolen på en positiv måte.

Arbeidsmåter

Norsk fordypning som tilvalg skal ha et klart praktisk tilsnitt. Det
kan oppnås gjennom valg av arbeidsmåter, ved bruk av ulike hjelpe
midler, f eks data, ved å legge forholdene til rette for at noe av akti
viteten kan foregå utenfor skolen, ved å knytte noe av arbeidet i fa
get til nærmiljøet, ved å la noe av arbeidet foregå som prosjekt eller
bruke andre tiltak.

Opplæringen skal legge opp til en aktiv tilnærming fra elevenes
side. Arbeidsmåtene skal være varierte og aktivisere elevene. Det skal
være mulig å skifte mellom individuelt arbeid/selvstudier og arbeid
i gruppe, mellom opplæring og prosjektarbeid. Elevene skal gis mu
lighet til å utvikle seg og lære i egen takt. Det skal være rom for
eksperimentering og for at elevene kan prøve seg fram.

Lærer og elev skal sammen konkretisere innholdet i temaområ
dene de velger å arbeide med, og sette opp hovedmomenter for dem.
Hovedmomentene skal ligge innenfor rammene av de mål som er
satt opp for tilvalget. Arbeidet skal lede fram til et produkt som kan
framføres/presenteres. Elevene skal kunne vurdere/forklare prosess
og produkt. De skal ha mulighet til å bruke varierte presentasjons
måter og kunne ta i bruk de hjelpemidlene de finner formålstjen-
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lige. Elevene kan velge om de vil bruke begge målformer eller en a\(
Lærer og elev skal utarbeide skriftlig kriterier for vurdering og

sørge for å gjøre kriteriene kjent for skolens ledelse og den enkelte
elevs foresatte. De lokalt utarbeidede hovedmomentene skal sammen

med planens mål være utgangspunktet for elevvurderingen. Planlegg
ing, samtaler, samarbeid o 1 underveis i arbeidsprosessen skal telle

med i vurderingen. Egen vurdering underveis og av sluttproduktet
skal være en naturlig del av arbeidet i faget. Elevene skal sammen

med læreren gjennomføre en kontinuerlig vurdering av tilrettelegg-
ingen og rammebetingelsene.

RolfNesch: Kom inn!
1949. Fargemetalltrykk

skriftlige produktene sine.



Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse Norsk og drama

Opplæringen har som mål

- å utvikle elevenes norskfaglige kompetan

se gjennom fordypning i ett eller flere av

de temaer/områder skolen tilbyr på de tre
klassetrinnene

- å gi elevene mulighet til å utvikle sine ster

ke sider, styrke sine kunnskaper, ferdighe

ter og holdninger og slik bli trygge på eg
ne evner og egen dyktighet

- å gi elevene mulighet til å møte faglige ut

fordringer og gjøre valg som er formålstjen
lige for egen læring, og slik videreutvikle sin

innsikt i og evne til å ta hånd om egen læ

ring. De skal få mulighet til å vurdere nyt

ten og verdien av lærestoff og læringssi
tuasjoner i forhold til fagets målsetting

Hovedmomenter

Elever og lærer skal sammen utarbeide ho
vedmomenter som er relevante for det ar

beidet de velger å arbeide med. Hovedmo
mentene skal være innenfor de rammene

målene for faget setter.

Forslag til områder for utforming
av hovedmomenter

Litteratur

Fordypningsemnet kan omfatte norsk lit

teratur (lokallitteratur inkludert), svensk og
dansk litteratur, oversatt samisk litteratur,

litteratur fra minoritetskulturer og littera

tur fra resten av verden. Fordypningsom
råder kan være ulike sjangrer (bildebøker

inkludert), ulike perioder, eldre og nyere
litteratur, ungdoms- og voksenlitteratur,

forfattere, litteratur og egen skriving, skrive
verksted, litteratur og drama, litteratur i
ulike medier, litteratur og data osv.

Fordypningsemnet kan omfatte arbeid som

gir elevene mulighet til å utvikle evne til

kommunikasjon og uttrykk, tilegne seg lit

teratur og lærestoff gjennom dramatisering,

uttrykke seg kroppslig og språklig, lære om
drama som arbeidsmåte (teknikker og me
toder) og utvikle selvtillit og identitet. For

dypningsområder kan være drama og kul
turarv, drama og kommunikasjon, drama

og holdningsskapende arbeid, drama og
skapende arbeid og drama som en måte å
lære på.

Informasjonteknologi

Fordypningsemnet kan omfatte bruk av ny
informasjonsteknologi og gi erfaring med

nye uttrykksmidler og uttrykksmåter. Elev

ene kan arbeide med informasjonsteknolo
gi og bruke det som et middel til kommu

nikasjon, til å skaffe seg informasjon og
som et tankeverktøy. De kan innhente, be

arbeide, systematisere og lagre informasjon
og styrke sin symbolbehandlende kompe

tanse. Fordypningsområder kan være litte

ratur og informasjonsteknologi, egen skri

ving og informasjonsteknologi, kommuni

kasjon via datanett, informasjon og infor
masjonteknologi. Elevene skal ha mulighet

til å sette sammen sin egen kunnskap og til
å samle kunnskap fra ulike kilder.

Det nordiske klasserommet/

nordisk prosjekt

Fordypningsemnet kan omfatte samhand
ling med ungdom fra andre nordiske land

via vanlig post og elektronisk post, faks og
kassett. Det er for å styrke samholdet mel
lom de nordiske land, for å skaffe innsikt i,

forståelse for og kunnskap om nordisk kul
tur og for å bibringe ungdommer fra andre

nordiske land viten om sitt eget lands kul
tur. Fordypningsområder kan være ulike

typer samarbeid om et vidt spekter av lit

teratur, teater, TV, video og film, elektronis
ke tekster, tekster med rot i ungdomskul
turer, utveksling av egne tekster o 1.
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Norskfaget i nærmiljøet

Fordypningsemnet kan omfatte arbeid med
lokal kultur på mange felt, som litteratur,

tradisjonsstoff, språk og historie. Elevene
kan stå i fruktbar samhandling med nær

miljøet, nyttiggjøre seg det som finnes, og

selv være produsenter og verdifulle samar

beidspartnere. Fordypningsområder kan
være lokale forfattere, litteratur, ungdoms

kulturelle ytringsformer, leiker, historisk

stoff, språk, f eks dialekt, sosiolekt, språk

endring, navnegransking, f eks stedsnavn

og slektsnavn, navneskikker, teater og ama

tørteatergrupper, lokalradio, avis, museum,
barnehage og skole.

Språk

Fordypningsområder kan være barnespråk

utvikling, egen språkutvikling, språkend

ringer i Norge, nordiske språk og dialekter
i nærmiljøet.

Kunstfag som utgangspunkt

for norskfaglig arbeid

Fordypningsområder kan være bildekunst,
arkitektur, musikk, kunsthistorie o 1.

Medier

Fordypningsområder kan være aviser, radio,

video, TV, film og informsjons- og kommu
nikasjonsteknologi.
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TEGNSPRÅK FORDYPNING

Innledning

Tilvalg tegnspråk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere

seg om områder de er spesielt interessert i, eller de får mulighet til å

fordype seg i områder de ønsker å styrke. Tilvalget skal gi kompe
tanse utover den obligatoriske tegnspråkopplæringen.

Tilvalg tegnspråk fordypning skal bygge på den kompetansen

elevene har fra det obligatoriske tegnspråkfaget, fra andre fag og fra
livet utenfor skolen. Elevene skal gis mulighet til å kombinere noe

av arbeidet i fordypningsfaget med obligatoriske fag, andre fordyp
ningsfag og tilvalgsfag.

Arbeidet med tilvalget skal gi elevene mulighet til å skaffe seg
kunnskaper og skal styrke deres totale språk- og tekstkompetanse,

deres evne til å bruke språk og lære språk. Dette gir elevene gode
muligheter til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammen

henger, noe som vil høyne forståelsen for språk og språklæringen.

Tegnspråk som fordypning kan ha et klart praktisk tilsnitt. Det

kan oppnås gjennom valg av arbeidsmåter, ved bruk av ulike hjelpe
midler, f eks CD-ROM, ved å legge forholdene til rette for at noe av

aktiviteten kan foregå utenfor skolen, ved å knytte noe av arbeidet

til nærmiljøet, ved å la noe av arbeidet foregå som prosjekt, og and
re tiltak.

Arbeidsmåter

Tilvalg tegnspråk fordypning skal legge vekt på en aktiv tilnærming

fra elevenes side. Arbeidsmåtene skal være varierte og aktivisere elev
ene. Det skal være mulig å skifte mellom individuelt arbeid/selvstu

dier og arbeid i gruppe, mellom undervisning og prosjektarbeid. Til

valget skal gi elevene mulighet til å utvikle seg og lære i egen takt.
Det skal være rom for eksperimentering.

Det er rimelig å anta at tegnspråkfaglig bakgrunn og interesser
hos elever som velger faget, vil variere fra skole til skole. Det er der

for viktig å åpne for høy grad av lokal tilpassing når det gjelder inn

hold og utforming. Skoler der få elever har valgt tegnspråk fordyp
ning, må åpne for utstrakt kommunikasjon med elever fra andre sko
ler, gjerne via video eller elektroniske multimedier. Dermed blir det

flere muligheter, flere samarbeidspartnere og flere mottakere for elev

ene. Tilvalget kan bli spennende og utfordrende både for elever og
lærere, og det gir mulighet til å profilere skolen på en positiv måte.

Lærer og elev skal sammen konkretisere innholdet i temaområ

dene de velger å arbeide med, og sette opp hovedmomenter for dem.
Hovedmomentene skal ligge innenfor rammene av de mål som er

satt opp for tilvalget. Arbeidet skal lede fram til et produkt som kan

framføres/presenteres. Elevene skal kunne vurdere/forklare prosess
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Zdenka Ruso

På gjensyn, 197.
Koldnålsraderin



Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Opplæringen har som mål

å utvikle elevenes tegnspråkfaglige kompe

tanse gjennom fordypning i ett eller flere
av de temaer/områder skolen tilbyr på de
tre klassetrinnene

å gi elevene mulighet til å utvikle sine ster

ke sider, styrke sine kunnskaper, ferdighe

ter og holdninger og slik bli trygge på eg
ne evner og egen dyktighet

å gi elevene mulighet til å møte faglige ut

fordringer og gjøre valg som er formålstjen
lige for egen læring, og slik videreutvikle sin

innsikt i og evne til å ta hånd om egen læ

ring. De skal få mulighet til å vurdere nyt
ten og verdien av lærestoff og læringssitua

sjoner i forhold til fagets målsetting

Hovedmomenter

Elever og lærer skal sammen utarbeide ho
vedmomenter som er relevante for det ar

beidet de velger å arbeide med. Hovedmo
mentene skal være innenfor de rammene

målene for faget setter.

Litteratur

Fordypningsemnet kan omfatte tegnspråk

lig litteratur inkludert lokallitteratur og lit
teratur fra resten av verden. Fordypnings

området kan være ulike sjangrer, ulike pe

rioder, eldre og nyere litteratur, original lit

teratur og oversatt litteratur, forfattere, lit
teratur og egen tekstskaping osv.

Det nordiske klasserommet

Fordypningsemnet kan omfatte et samhand

lingsprosjekt med ungdom fra andre nor
diske land for å skaffe elevene og skolen

innsikt i, forståelse for og kunnskap om

nordisk kultur og bibringe ungdommer fra

andre nordiske land viten om sitt eget lands
kultur. Fordypningsområder kan være uli

ke typer samarbeid om litteratur, TV, video

og film, tekster av ulike slag og egen tekst
skaping fra felles interesseområder.

Tegnspråkfaget i nærmiljøet

Fordypningsemnet kan omfatte arbeid med

lokal kultur på mange felt, som litteratur,

tradisjonsstoff, språk, historie hvor både

skole og nærmiljø gir og får. Fordypnings
områder kan være lokale forfattere/fortel

lere, historier, navnegranskning, språk,
f eks dialekt, sosiolekt, språkendring, orga

nisasjoner, institusjoner, barnespråkutvik

ling, språkendringer i Norge, lånetegn, nor
diske tegnspråk og hendelser.

Tegnspråk og drama

Fordypningsemnet kan omfatte arbeid som

gir elevene mulighet til å utvikle evne til

kommunikasjon og uttrykk, tilegne seg lit

teratur og lærestoff gjennom dramatisering,

uttrykke seg kroppslig og språklig, lære om
drama som arbeidsmåte, f eks teknikker og

metoder og utvikle selvtillit og identitet.

Fordypningsområder kan være drama og

kulturarv, drama og kommunikasjon, dra

ma og holdningsskapende arbeid, drama og

skapende arbeid og drama som en måte å
lære på.

Tegnspråk og elektroniske medier

Fordypningsemnet kan omfatte bruk av in
formasjonsteknologi og gi erfaring med nye

uttrykksmidler og uttrykksmåter. Fordyp

ningsområder kan være elektroniske mul
timedier og litteratur, egen tekstskaping,
kommunikasjon og informasjon.
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ENGELSK FORDYPNING

Innledning

Tilvalg engelsk fordypning skal gi elevene mulighet til å arbeide med
områder av engelskfaget som de er spesielt interessert i, eller områ
der de ønsker å styrke. Tilvalget skal gi kompetanse utover den obli
gatoriske engelskopplæringen. Engelsk som tilvalg skal åpne mulig
heter for de elevene som ønsker å gå i dybden innenfor engelskfa
get. Tilvalget skal ikke oppfattes som tradisjonell spesial- eller støt
teundervisning.

Arbeidet med tilvalg engelsk fordypning skal bidra til å styrke
elevenes totale språkkompetanse, deres evne til å forstå, lære og bruke
språk. Det skal videre gi elevene kunnskaper innenfor de områdene
de velger å fordype seg i. Språkopplæring dreier seg også om dannel
se, sosialisering og utvikling av kulturbevissthet. Tilvalget gir gode
muligheter til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammen
henger som vil høyne forståelsen for språk, språklæringen og inn
sikten i engelsk språkkultur.

Tilvalg engelsk fordypning bygger på den kompetansen eleve
ne allerede har fra det obligatoriske engelskfaget, fra andre fag og fra
livet utenfor skolen. Det vil være aktuelt å samarbeide om temaer

og/eller prosjekter med for eksempel de andre tilvalgsspråkene og sko
lens og elevenes valg.

Det er rimelig å anta at den engelskfaglige bakgrunn og interes
sene hos de elevene som velger faget, varierer fra skole til skole. Sko
lenes rammevilkår er også forskjellige. Det er derfor riktig å åpne for
høy grad av lokal tilpassing med hensyn til innhold og utforming.
Tilvalget kan bli spennende og utfordrende både for elever og lære
re og gi skolene mulighet til å profilere seg på en positiv måte.

Arbeidsmåter

Elevene skal ha muligheter for en aktiv tilnærming. Arbeidsmåtene
må være varierte og aktiviserende, og selvstudier vil være en viktig
del av arbeidet. Det betyr at elevene må ha tilgang til et mangfold
av hjelpemidler, f eks data. Opplæringen kan i høy grad legges opp
som tema- og prosjektarbeid. Elevene kan arbeide individuelt eller i
grupper. Elevene skal gis mulighet til å utvikle seg i sin egen takt, og
det skal være rom for å prøve seg fram og eksperimentere.

Elevene skal få bred erfaring med bruk av språket. Hvis det finnes
muligheter for kontakt med engelsktalende miljøer, bør disse mu
lighetene utnyttes. Kommunikasjon kan videre skje ved at elevene
har kontakt på engelsk med mennesker i andre land på ulike måter,
ved for eksempel å benytte telefaks, elektronisk post og videobrev.
Språket blir et redskap for kommunikasjon og for å skaffe seg kunn
skaper.
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Teaterplakat til

Shakespeares Macbeth

1966

Lærer og elev skal sammen konkretisere innholdet i temaområ

dene de velger å arbeide med, og sette opp hovedmomenter for dem.
Hovedmomentene skal ligge innenfor rammene av de målene som

er satt opp. Arbeidet skal lede fram til et produkt som kan framfø

res/presenteres. Elevene skal kunne forklare og vurdere prosess og pro
dukt. De skal få erfaring ved å variere presentasjonsmåter og ta i bruk

de hjelpemidlene de finner formålstjenlig.
Lærer og elev skal utarbeide skriftlig kriterier for vurdering, og

skolen skal sørge for å gjøre kriteriene kjent for den enkelte elevs
foresatte. De lokalt utarbeidede hovedmomentene skal sammen med

planens mål være utgangspunktet for vurderingen av elevene. Plan

legging, samtaler, samarbeid o 1 underveis og vurdering av sluttpro

duktet skal være en naturlig del av arbeidet. Elevene skal, sammen
med læreren, gjennomføre en kontinuerlig vurdering av ram
mebetingelser og tilrettelegging.

rf
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Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse Drama

Opplæringen har som mål

å styrke elevenes evne til kommunisere på
engelsk og utvikle deres interesser og ster
ke sider og slik gjøre dem trygge på egne
evner og egen dyktighet

å gi elevene anledning til hvert år å fordy
pe seg i ett eller flere av de områdene i fa
get skolen tilbyr, og tilegne seg variert kunn
skap om egen og andres kultur, samle kunn
skap fra ulike kilder og sette sammen sin
egen kunnskap

å gi elevene faglige utfordringer og legge
forholdene til rette for at de kan arbeide

selvstendig med dem, og lære å gjøre valg
som er formålstjenlige for egen læring, vur
dere nytten og verdien av lærestoff og læ
ringssituasjoner i forhold til fagets målset
ting

Hovedmomenter

Elever og lærer skal sammen utarbeide ho
vedmomenter som er relevante for det ar

beidet de velger å arbeide med. Hovedmo
mentene skal være innenfor de rammene

målene for faget setter.

Forslag til områder for utforming
av hovedmomenter

Litteratur

Fordypningsemnet kan omfatte litteratur
fra hele verden skrevet på engelsk. Elevene
skal skaffe seg kunnskap om litteratur ved
å lese litteratur og kunne velge etter inter
esse. Fordypningsområder kan for eksem
pel være ulike sjangrer og tidsepoker, en
eller flere forfattere innenfor ungdoms- og
voksenlitteratur, litteratur i ulike medier,
litteratur og egen skriving, litteratur og in
formasjonsteknologi, litteratur og drama,
skriveverksted, litteraturprosjekter via elek
tronisk post.

Fordypningsemnet kan gi elevene mulighet
til å utvikle evne til kommunikasjon og
uttrykk gjennom arbeid med drama. Elev
ene skal lære å uttrykke seg språklig og kropps
lig, få mulighet til å utvikle selvtillit og iden
titet og kunne tilegne seg litteratur og an
net lærestoff gjennom dramatisering.

Informasjonsteknologi
Fordypningsemnet kan gi elevene mulighet
til å sette seg inn i bruken av ny teknologi
og få erfaring med nye uttrykksmidler og
uttrykksmåter. Elevene skal bruke språket
som et redskap for kommunikasjon. De kan
ta i bruk informasjonsteknologien og kun
ne nyttiggjøre seg den. Fordypningsområ
der kan for eksempel være informasjonstek
nologi og egen skriving og lesing, informa
sjonsteknologi og litteratur, datanett og
kommunikasjon, informasjonsteknologi og
informasjon, informasjonsteknologi som
arbeidsredskap.

Medier

Fordypningsemnet kan gi elevene innsikt
i ulike mediers uttrykksform og virkemid
ler. Elevene skal studere medier og lage uli
ke typer programmer selv.

Yrkesrettet engelsk
Fordypningsemnet kan gi elever som ten
ker seg inn på yrkesfaglig linje på videre
gående skole, anledning til å forberede seg
innenfor bestemte fag. Elevene kan begyn
ne å sette seg inn i for eksempel forretnings
engelsk, håndverksengelsk og teknisk eng
elsk.

Samfunnsfaglige emner
Fordypningsemnet kan gi elevene innsikt
i og kunnskaper om de områdene de vel
ger å fordype seg i, gi innsikt i egen og and
res kultur og styrke egen identitet. Elevene
kan studere temaer innenfor historie, geo
grafi, samfunnsfag eller spesielle kulturte
maer. Fordypningsområder kan være vikti
ge historiske hendelser, minoritetsgrupper,
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i-land/u-land, likestilling, internasjonale
organisasjoner, humor, film, teater og ung
domskultur.

Naturfaglige emner
Fordypningsemnet kan gi elevene innsikt
i spørsmål som angår våre levevilkår i glo
balt perspektiv. Elevene kan arbeide med
ulike prosjekter for eksempel innenfor mil
jø- og kulturvern i samarbeid med ungdom
i andre deler av verden.
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PRAKTISK PROSJEKTARBEID

INNLEDNING

Tilvalg praktisk prosjektarbeid skal gi elevene mulighet til å erfare at
kunnskap, holdninger og ferdigheter er noe en selv er med på å ut
vikle. Den form for entreprenørskap som ligger i praktisk prosjekt
arbeid og opplæring i arbeidslivet er en aktivitetsorientert virksom
het som planlegges i samarbeid med elevene. Tilvalget gir elevene
mulighet til å opparbeide en allsidig handlingskompetanse og for
berede seg til aktivt virke og utvikle evnen til å hanskes med og løse
praktiske utfordringer.

Praktisk prosjektarbeid og opplæring i arbeidslivet skal bidra til
å utvikle innsikt i ulike arbeidsprosesser. Holdning til arbeid, evne
til samarbeid og selvstendighet står derfor sentralt. Tilvalget bør imø
tekomme, bygge på og videreutvikle de interesser og den kompetanse
elevene har. Virksomheten kan tilrettelegges på skolen eller i samar
beid med nærmiljøet eller arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Virksom
heten kan samordnes med skolens og elevenes valg og prosjekt
arbeid.

Arbeidsmåter

Planlegging, gjennomføring og vurdering utgjør hovedkomponen
tene i praktisk prosjektarbeid. Arbeidsprosesser som informasjons
innhenting, arbeidsmetoder og teknikker, vurdering av gjennomførte
oppgaver og eget arbeid står derfor sentralt.

Arbeidsmåtene skal bygge bro mellom praksis og teori og bidra
til å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative ferdighe
ter knyttet til egen praksis. Arbeidsmåtene må tilpasses det praktis
ke siktemål og være varierte og aktiviserende. Tilvalget bør preges
av veksling mellom individuelt arbeid og arbeid i grupper, mellom
undervisning og praktisk aktivitet.

Gjennom opplæringen skal elevene få god øvelse i å planlegge
gjennomføringen av praktiske oppgaver og arbeidsoppdrag. Det er
viktig at elevene får øvelse i å utarbeide arbeidsbeskrivelser, benytte
ulike plandokumenter, f eks virksomhetsplaner, budsjettdokumenter,
skoleplaner og kommunale planer til forberedelse av egne prosjek
ter og arbeidsoppgaver. Avhengig av prosjektets karakter må eleve
ne få lære hvordan de bør forberede seg for å løse oppgavene.

Praktiske prosjekter kan variere fra individuelle håndverkspre
gede oppgaver til mer omfattende arbeidsoppgaver i samarbeid med
andre. Arbeidstegninger og arbeidsplaner vil være nyttige når eleve
ne skal løse ulike oppgaver. Det er viktig å velge arbeidsmåter som
gir elevene muligheter til å prøve ut egne ideer og forslag til løsning
er, og som gir dem øvelse i å samarbeide med organisasjoner, insti
tusjoner og næringsvirksomheter.
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Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Opplæringen har som mål

- å utvikle elevenes evne til å forstå arbeids

prosesser slik at de på egen hånd og sam
men med andre kan ta ansvar for planlegg
ing og forberedelser

- å utvikle elevenes kunnskaper og ferdighe
ter slik at de kan utføre et praktisk arbeid
og følge en planlagt arbeidsprosess og ta an
svar for gjennomføringen av praktiske opp
gaver

- å gi elevene erfaring med og styrke deres ev
ne til å vurdere arbeidsprosess og resultat
og til å kunne bruke det de har lært

Hovedmomenter

Lærer og elever skal sammen utarbeide ho
vedmomenter som er relevante for den virk

somheten de velger å arbeide med. Hoved
momentene skal utformes innenfor de ram

mer målene for opplæringen gir, og ut fra
dette bidra til å utvikle elevenes kompetanse
i å planlegge, gjennomføre og vurdere prak
tisk virksomhet. Praktisk prosjektarbeid el
ler opplæring på arbeidsplass må tilretteleg
ges ut fra elevenes interesser og lokale for
utsetninger.

Forslag til områder for utforming
av hovedmomenter

På skolen

Aktuelle områder for praktisk prosjektarbeid
på skolen kan være å sette i gang og drive
tiltak i skolemiljøet, arrangere, utføre opp
drag m v. Virksomhetene kan også tilrette
legges innenfor rammene «verksted», «smie»,
«oppdragssentral», «servicesentral», klubb
drift, skolekantine, elevbedrift, distriktsak
tiv skole m v.

Samarbeid mellom skolen og nærmiljøet
Praktisk prosjektarbeid kan tilrettelegges og
gjennomføres i samarbeid med ulike in
stanser i nærmiljøet. Aktuelle tiltaksområ
der kan være miljøtiltak/miljøvern, kultur
tiltak/kulturvern og andre aktuelle oppga
ver som kan passes inn i det praktiske for
dypningsarbeidet. Også arbeid i tilknytning
til verksted, oppdragssentral, elevbedrift/
entreprenørskap kan tilrettelegges i samar
beid mellom skolen og nærmiljøet.

Arbeidsplass utenfor skolen
Ved å tilrettelegge et fast samarbeidsmøns
ter mellom skolen og arbeidsplasser i ulike
næringer kan det etableres fleksible tilbud
for opplæring/hospitering i arbeidslivet.
Opplæring på en eller flere arbeidsplasser
kan inngå som del av tilvalget.

Skolen er ansvarlig for elevenes opplæring
også når opplæringen tilrettelegges utenfor
skolen.
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FINSK SOM ANDRESPRÅK

INNLEDNING

Fagets plass i skolen

Finsk språk og kvensk/finsk kultur har lang tradisjon i Norge. De

kvensk/finske miljøene i Nord-Norge har både finske, norske og sa

miske kulturtrekk. Finsk som andrespråk skal bidra til å holde oppe
og utvikle det språklige og kulturelle potensialet som finnes i de

kvensk/finske miljøene i Finnmark og Troms. Målene i faget er ikke
bare knyttet til selve språkopplæringen, men også til kulturell tilhø

righet. Opplæringen tar sikte på å gi elevene praktiske og funksjon

elle kunnskaper i språket som grunnlag for å delta i det finskspråklige
fellesskapet.

Kvensk har hatt ulik utvikling i forhold til språket i Finland. Dels

har kvensk beholdt sin gamle struktur, dels har det fått nydannin
ger som bærer preg av kontakten med norsk og samisk. Det er van

lig å snakke om kvenske dialekter og definere dem som en under

gruppe av finsk språk. I samsvar med dette brukes begrepene finsk
språk og kvenske dialekter.

I Norge har kvensk/finsk liten skriftlig tradisjon. En del skriftlig
materiale finnes, men generelt har språket vært et muntlig språk. I
deler av de kvensk/finske områdene avviker det lokale språket sterkt

fra språket i Finland. I slike miljøer kan det være naturlig å begynne
den muntlige opplæringen på dialekt for så å gå over til riksfinsk.

Ved å gjøre seg forstått på finsk og ved å forstå mennesker som

bruker finsk, kan elevene ta del i de finsktalendes erfaringer og kunn

skaper. Det kan bidra til å utvide elevenes forståelse av egen kultur
bakgrunn.

Kunnskaper i finsk språk og om finsk samfunnsliv er også vikti

ge i det norsk-finske samarbeidet. I dagens samfunn har Norge kon
takt med nabolandet Finland på mange forskjellige plan innenfor
næringsliv, kultur, turisme, forskning, politisk samarbeid osv. I til

legg er kunnskaper i finsk språk og kultur viktig i det nordiske sam
arbeidet, i Barents-samarbeidet og i det europeiske samarbeidet. Finsk
er også et EU-språk.

Mellomfolkelig kontakt og samhandling over landegrenser og

kulturgrenser har økt. Løsninger på viktige spørsmål som angår våre
livsbetingelser, må søkes gjennom samarbeid på tvers av landegren
ser og kulturelle ulikheter. Derfor blir det stadig viktigere å kunne
språk.

Arbeidet med å styrke elevenes totale språkkompetanse er en

felles oppgave for alle språkfagene. Derfor er mål og tilnærmingsmå
ter i språkfagene sett i sammenheng. Slik bygger opplæringen i mors

mål og finsk som andrespråk på et felles språksyn der språkopplæring
ikke bare er ferdighetstrening, men også dannelse, sosialisering og
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utvikling av språk- og kulturbevissthet. Alle språkfagene står i et gjen
sidig vekselsforhold, og de både utfyller hverandre og bygger på hver
andre.

Arbeidsmåter i faget

Arbeidsmåtene i faget skal fremme læring gjennom aktiv deltaking
og skapende virksomhet. Elevene skal få ta i bruk mange sider ved
seg selv og lære på sin egen måte. Elevene kan tilegne seg språklige
elementer i ulik rekkefølge, og de kan også tilegne seg til dels for
skjelligartete kunnskaper i språket. Gjennom samarbeid med lærere
og medelever får elevene erfaring med å forme sin egen læring.

Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk, slik at
elevene får mulighet til å oppdage og undersøke språket og ta det i
bruk fra første stund, og gjennom sin egen språkbruk gradvis syste
matisere sine oppdagelser og prøve ut kunnskapen sin om språket.
Det legges vekt på at elevene også skal arbeide med tekster som ikke
er laget med tanke på språkopplæring (autentiske tekster). Gjennom
slike tekster vil elevene få kontakt med det levende språket slik de
møter det i de kvensk/finske områdene og i Finland.

De tre hovedtrinnene har sine særpreg. På småskoletrinnet skal
elevene få mulighet til å leke med, utforske og bruke språket. På
mellomtrinnet er elevene mer faktaorientert, men det er viktig å fort
sette med en lekende tilnærming og å bruke alle sansene også på dette
trinnet. På ungdomstrinnet blir elevene etter hvert mer selvstendi
ge og kan i større grad ta del i planlegging og utforming av arbeids
oppgaver.

I arbeidet med språklæringen legges det vekt på skapende virk
somhet og opplevelse, der drama og musikk får en naturlig plass, og
der elevene får bruke språket til å produsere egne muntlige og skrift
lige tekster som også kan deles med andre. Dette er tekster i vid for
stand og omfatter både muntlig og skriftlig språkbruk. Det legges vekt
på den estetiske utformingen både av lærestoffet som elevene mø
ter, og av det de selv lager. Når elevene retter oppmerksomheten mot
forholdet mellom form og innhold og oppdager at flertydighet gir
flere veier til forståelse og innsikt, kan de finne det rom de trenger
for å utfolde seg med og på språket. Da kan de undersøke, tolke og
bruke fantasien sin. Feil kan ofte betraktes som tegn på lærings
utvikling. Prosessen som er knyttet til utviklingen av elevenes egne
tekster, får derfor spesiell oppmerksomhet. Elevenes egen vurdering
av tekstene de lager, og av selve arbeidsprosessen bidrar til at de ut
vikler innsikt i egen språklæring og progresjon.

I arbeidet med finsk som andrespråk må en tilstrebe tverrfaglig
samarbeid. Lokale geografiske navn i finsk språkdrakt, kvensk/finske
kulturytringer i lokalmiljøet, husflids- og håndverkstradisjoner, skik
ker, matretter, musikktradisjoner, fortellertradisjoner, sanger, even
tyr og sagn må integreres i opplæringen.
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Informasjonsteknologien vil i økende grad skape en ny situa
sjon når det gjelder å gjøre det mulig å lære språk. Ved hjelp av tek
nologien kan elevene skaffe seg direkte og realistisk erfaring med
språk på en motiverende og effektiv måte. Denne direkte kontakten
med språket medvirker også til selvstendig læring.

Strukturen i faget

Faget omfatter tre hovedområder:

1 Møte med språket og kulturen
2 Bruk av språket
3 Kunnskap om finsk språk og kvensk kultur

På småskoletrinnet er alle hovedområdene samlet under Møte med
språket og kulturen.

På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er bruk av språket delt opp i
lytte og tale og lese og skrive. Kunnskap om språk og kultur utgjør et eget
målområde.

Bruk av språket er hovedstammen i faget. Det utgjør både veien og
målet; elevene lærer å bruke finsk ved å ta språket i bruk muntlig og
skriftlig som lytter, leser, samtalepartner og skriver. Det dreier seg her
ikke bare om rene språkferdigheter, men også om evne til å kom
munisere på tvers av kulturforskjeller. Opplæringen tar utgangspunkt
i elevenes møte med språket i en sammenheng som gir dem holde
punkter for å orientere seg i og utforske det nye. Her kan elevene
utvikle evne til å ta seg fram i ukjente finske tekster, gi uttrykk for
det de opplever og erfarer i møtet med tekstene, og slik utvide sin
tekstkompetanse og sin språkbevissthet. Gjennom området kunnskap
om språk og kultur kan elevene, ut fra egne behov for å forstå og ut
trykke seg på finsk, utvikle kunnskaper om språket som struktur,
språket som uttrykk for kultur og språket som kommunikasjon. Slik
skal opplæringen åpne for innsikt i det å lære finsk og bidra til at
elevene kan bli mer selvstendige som språkelever.
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FELLES MÅL FOR FAGET

Opplæringen i faget har som mål

• å utvikle elevenes bevissthet om kvensk/
finsk kultur og historie og gjøre dem fortro
lige med finsk språk

• å bygge opp elevenes språklige og kulturelle
kompetanse og stimulere dem til å bruke
finsk språk i ulike kommunikasjonssituasjo
ner, slik at de får et grunnlag for å nyttig
gjøre seg finsk i dagliglivet, i videre opplæ
ring og i internasjonalt samkvem

• å gi elevene innsikt i egen språkutvikling
og lære dem å ta språket i bruk som redskap
til å skaffe seg økt innsikt og erkjennelse

MÅL OG HOVEDMOMENTER

Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse

Møte med språket og kulturen
Elevene skal oppleve og gjøre egne erfaring
er med finsk eller kvensk språk og kultur og
utvikle evnen til å bruke språket i lek, spill
og hverdagssituasjoner og gjennom dette
styrke sin kunnskap om nærmiljøet

Elevene skal lære å lese og skrive enkle fins
ke tekster. De skal få oppleve kvensk for
tellertradisjon, vinne kunnskap om sin egen
kulturelle bakgrunn og få oppleve gleden
ved å kunne bruke flere språk.

Hovedmomenter for 1.-4. klasse

  1. klasse/førskolen

Møte med språket og kulturen
I opplæringen skal elevene

- leke og eksperimentere med ord, lyder, rim
og rytme i den lokale kvenske dialekten
eller i finsk

- møte og lytte til personer i lokalmiljøet,
f eks besteforeldre og eldre personer

- få hjelp til å skrive ned noe de sier, og erfa
re at deres egne ord kan skrives ned

- lære å forstå enkle fraser, f eks hilsninger,
presentasjoner og benevnelser

- møte bildebøker og andre tekster om kjen
te temaer i lokalmiljøet, f eks lokale steds
navn, kjæledyr, naturbenevnelser og farger

- utfolde seg gjennom leker, sanger, sang
leker og spill

  2. klasse

/ opplæringen skal elevene
- lytte til enkle fortellinger, lydbøker, even

tyr, regler og andre tekster, synge sanger og
salmer

- lære gjennom lek med muntlige tekster på
den lokale kvenske dialekten og på finsk,
stille spørsmål og svare på enkle spørsmål
og lære å ta imot enkle beskjeder

- uttrykke seg på finsk eller kvensk for eksem
pel om hva de liker og misliker, og om hva
de trenger og ønsker

- lytte til og samtale med eldre personer i
lokalmiljøet

- skrive enkle finske ord og lage multimedie
tekster, f eks veggaviser, ved hjelp av en
voksen nedskriver eller en annen skrivefør

person, ev skrive selv

- arbeide med kjente temaer, f eks skole og
hjem, lokale stedsnavn, ulike bygninger,
tall og alder, husdyr, mat og klær

- delta i framføring av rim, regler, sanger og
andre tekster
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  3. klasse

/ opplæringen skal elevene

- lytte til høytlesing og dramatisering av for
tellinger, sangtekster, dikt og instruksjoner

- lage muntlige tekster

- lytte til og samtale med personer som taler
finsk eller en lokal kvensk dialekt

- lære noen ordspill, sanger og dikt og sam
tale om uttale og intonasjon i den lokale
dialekten

- prøve ut og leke med ord, f eks til bilder,

huskelapper og beskjeder og begynne å la
ge skriftlige tekster

- arbeide med ulike kjente og lokale temaer,

f eks tall og penger, dager og årstider, hjem

sted, matlaging, vann, innlandsfiske og dyr
i skogen

- bli kjent med tradisjoner knyttet til kvensk

kultur, f eks redskaper, arbeidsmåter, bosett

ingsmønstre, fortellertradisjoner, sang- og
musikktradisjoner

  4. klasse

I opplæringen skal elevene

- lytte til og arbeide med å forstå dikt, sam

taler og historier

- samtale med personer som bruker finsk el
ler en lokal kvensk dialekt

- lytte til og lese på egen hånd, f eks lydbø

ker, barneprogrammer i radio og fjernsyn,
enkle oppslag, eventyr og dialoger

hente forbilder og inspirasjon til egen skri
ving fra det de leser, hører og ser

skape tekster i sjangrer som dialoger, fortel
linger, dikt, beskjeder og huskelapper

- arbeide med ord og uttrykk knyttet til for
skjellige arbeidsområder

- arbeide med ulike temaer, f eks tid, dager
og måneder, familie og slekt, himmel og
stjerner, folketradisjoner

- bruke datamaskin til lek med tekstskaping
og til dataprogrammer og arbeide med for

skjellige medier, f eks bildebøker, lydbånd,

videobånd, radio, fjernsyn, aviser og barne
blad

- samtale om hva de kan gjøre for å lære seg
finsk, ta i bruk hjelpemidler, f eks tekniske

hjelpemidler, bildeordbøker, lage egen ord
samling

Mål for mellomtrinnet, 5.-7. klasse

Lytte og tale
Elevene skal utvikle evnen til å bruke en

kelt muntlig dagligspråk og legge grunnla
get for å bruke språket som et funksjonelt
redskap i dagligliv og arbeidsliv. De skal

utvikle evne til å forstå finsk språk og ak

tuelle kvenske dialekter i muntlige sam
menhenger.

Lese og skrive

Elevene skal lære å lese tekster både på finsk
og på aktuelle kvenske dialekter. De skal få

erfaring med å omsette det muntlige til

skriftlig språk. Gjennom egen skriving skal

de kunne gi uttrykk for tanker, meninger
og erfaringer og oppleve at de får tilbake

melding på det de vil formidle. De skal og
så få erfaring med å bruke elektroniske me
dier i kommunikasjon med andre.

Kunnskap om språk og kultur
Gjennom arbeidet med faget skal elevene

bli fortrolige med ulike sider av finsk og

kvensk kultur og historie. De skal ha noe

kjennskap til det finske språkets bruk og
oppbygning. De skal ha kjennskap til hvor
dan muntlig og skriftlig språkbruk skiller seg
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fra hverandre, og lære noe om virkemidler

og komposisjon i ulike muntlige og skrift
lige sjangrer. Elevene skal ha noe kunnskap
om hvilke muligheter medier gir til å sam
handle med andre.

Hovedmomenter for 5.-7. klasse

  5. klasse

Lytte og tale
I opplæringen skal elevene

lytte til og arbeide med å forstå samtaler
både på finsk og på lokal dialekt

uttrykke forklaringer, meninger og interes

ser knyttet til egen hverdag og til nærmil
jøet

få øvelse i å framføre tekster for andre gjen

nom for eksempel opplesning, gjenfortel
ling og annen muntlig framstilling

delta i samtale om temaer som opptar elev

ene, f eks leker, sport, kropp og helse, å ha

slektninger og naboer i flere land, å ha fler
kulturell bakgrunn

gjøre intervju, gjerne med lyd-/videoopptak

Lese og skrive

I opplæringen skal elevene
lese enkle tekster, f eks enkle fortellinger,

korte eventyr, rim, regler og dikt

skrive beskjeder, f eks postkort, beskrivel
ser, dagbok

ta i bruk ordbøker, oppslagsverk, tekstbe
handling og relevante dataprogrammer

søke og finne informasjon fra tekster, kart
verk og andre oppslagsverk

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringen skal elevene

arbeide med ulike temaer, f eks hjemstedet,
lokale kvenske stedsnavn, det å ha venner
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på to språk, naturbenevnelser, kvensk hus
flid, sang og musikk, og bruke ulike kilder
til å skaffe seg opplysninger om temaene

- gjøre seg kjent med finsk kultur i dag

  6. klasse

Lytte og tale
I opplæringen skal elevene

- lytte til og selv lage et «radioprogram», f eks
hørespill, intervju eller reportasje

- uttrykke følelser, opplevelser, meninger og

kunne begrunne dem i samtale om tekster
de har lest

- fortelle og framføre tekster, f eks dikt og
dialoger

Lese og skrive
I opplæringen skal elevene

- lese korte bøker, eventyr og brev og lese for
andre

- skrive korte fortellinger, bildetekster, beskri

ve gjenstander og fakta

- venne seg til å bruke tekstbehandling, ord

bøker og andre informasjonskilder både
manuelt og elektronisk

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringen skal elevene

- undersøke noen trekk ved finsk språk

- arbeide med kjente temaer i nåtid og eldre

tid, f eks finske og kvenske tradisjoner, skik

ker, andre land, andre finsk-ugriske folke

grupper

-bli kjent med finskspråklige i andre miljø
er, f eks besøke andre skoler som arbeider

med finsk og kvensk kultur, besøke og få

besøk av finskspråklige i lokalmiljøet, gjø

re ekskursjoner til kulturminner, museer og
landskapsformasjoner



- hjelpe yngre elever med å finne fram til
kilder om finsk og kvensk kultur

  7. klasse

Lytte og tale
/ opplæringen skal elevene

- lytte til muntlige framstillinger, f eks sam

taler, sagn, radioprogrammer og opplesning
er både på finsk og på kvensk dialekt

- arbeide med å forstå ulike uttrykksformer,
f eks hverdagsspråk og mediespråk

- delta i samtaler, f eks om det å ha slekt og
venner på to språk

Lese og skrive
I opplæringen skal elevene

- lese bøker, artikler og instruksjoner

- skrive blant annet fortellinger, dikt, brev

- arbeide med å forstå gjennom å trekke ut

hovedpunktene i et fagstoff, og legge det
fram som beskrivelser og rapporter i eller
utenfor klassen

- arbeide med forskjellige medier, f eks bil

debøker, lydbånd, video, filmer, radio, fjern
syn, aviser, barneblad og informasjonstek
nologi

- bruke tekstbehandling, elektronisk ordbok

og elektronisk post for å komme i kontakt
med finsktalende i andre land

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringen skal elevene
lære om den kvensk/finske kulturen i lands

delen og om forbindelseslinjene på Nord
kalotten

bli kjent med Nordkalottens felles språk og
kulturbakgrunn

arbeide med ulike temaer, f eks bosettinger
i Norge og forbindelsene mellom de finsk-
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talende i Norge, Sverige, Finland og Russ
land

- lære om finsk setnings- og språklære

Mål for ungdomstrinnet, 8.-10. klasse

Lytte og tale

Elevene skal kunne bruke språket muntlig

i ulike sjangrer i forskjellige situasjoner og
til ulike formål.

Lese og skrive

Elevene skal lære å lese tekster på finsk med

ulik vanskegrad og tilegne seg kunnskaper
gjennom arbeid med tekstene. De skal ut

vikle evnen til å uttrykke seg skriftlig på

finsk i ulike sjangrer. Elevene skal videreut
vikle sin evne til å bruke finsk i flere sam

menhenger for å kunne være aktive delta

kere i kvensk/finskspråklige miljøer og opp
leve hvordan de kan nyttiggjøre seg skrift
lig materiale.

Kunnskap om språk og kultur
Elevene skal få kunnskap om finsk og kvensk
kultur og historie og videreutvikle sin for

ståelse av den rolle språk og tekst spiller i
et samfunn. De skal vite noe om hva som

påvirker språkbruk over tid, og utvikle en

bevisst holdning til språkrøkt og språkut
vikling. De skal ha kjennskap til det finske

språkets struktur, funksjon og bruk og vi

dereutvikle sin kjennskap til og forståelse

for muntlige tradisjoner i sin egen og i and
re kulturer.

Hovedmomenter for 8.-10. klasse

M M 8. klasse

Lytte og tale
I opplæringen skal elevene

lytte til nyhetssendinger, salmer, bibelteks
ter og andre religiøse tekster



  9. klassesynge og danse eller dramatisere muntlige
og skriftlige tekster som finnes på finsk og
ulike kvenske dialekter

bruke språket muntlig ved å diskutere uli
ke temaer, f eks massemedier, teater, tegne

serier, filmer, brukskunst, byggeskikk, mat

tradisjoner og ulike språk i historisk sam
menheng

arbeide med forskjellige multimedier og
relevante dataprogrammer

Lese og skrive
I opplæringen skal elevene

lese ulike tekster med variert innhold og i

ulike sjangrer, bl a bibeltekster og andre
religiøse tekster

skrive ulike tekster, bl a referater, brev, be

skrivelser, rapporter og fortellinger

få oppleve at deres egne skriftlige arbeider

danner grunnlag for dramatisering som
rollespill, dialoger og sketsjer

eksperimentere og bruke sin kunnskap om

språket når de utformer tekster

lage klasse-/skoleavis

Kunnskap om språk og kultur

I opplæringen skal elevene

skaffe seg kunnskap om forskjeller og sær
trekk ved finsk språk og kvenske dialekter

arbeide med finsk-ugrisk kultur og historie

bli kjent med historien til de finsk-ugriske

språkene

lære om tospråklighet og yrkesmuligheter

bruke moderne informasjonsteknologi som
informasjonskilde og arbeidsredskap

arbeide med finsk setnings- og språklære

Lytte og tale
I opplæringen skal elevene

- samtale om fagstoff, f eks innenfor natur
og miljøfag og samfunnsfag

- arbeide med forskjellige medier, f eks lyd

bånd, videobånd, filmer, ungdomsblader,
radio, fjernsyn og elektroniske medier

Lese og skrive

I opplæringen skal elevene

- lese minst en selvvalgt roman eller lettles

bok og gi uttrykk for sine inntrykk og opp
fatninger av det de har lest

- skrive ulike tekster, bl a skildringer, presen
tasjoner og dikt

- arbeide med sakprosatekster, finne begrun

nelser og forklaringer i det de leser, og bru

ke det i egen skriving, f eks i forbindelse
med temaer og prosjektarbeid

- skrive for mottakere utenfor klasserommet

og oppleve at de skriftlige arbeidene gir

nyttig og verdifull informasjon og kunn
skap til andre

- lese fagstoff, f eks innenfor natur- og mil
jøfag og samfunnsfag

Kunnskap om språk og kultur
I opplæringen skal elevene

- arbeide med å sette seg inn i det finske språ

kets system og sjangerregler gjennom å prø
ve ut språket selv

- vurdere sine egne tekster og samtale om sin

egen utvikling som finsk språkbruker. Pluk
ke ut noen tekster de er spesielt fornøyd

med, og begrunne hvorfor

- arbeide med et utvalg av finske og kvenske
forfattere
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- gjøre ekskursjoner, f eks til kirker og muse- - lese aviser, sakprosa, offisielle dokumenter

er, besøke kvenske og finske ungdommer og litteratur i ulike sjangrer som de velger

- framføre lyrikk og greie ut om fagstoff på
finsk, f eks ved å holde foredrag

- øve på opplesning og dramatisering

Lese og skrive
/ opplæringen skal elevene

- lese tekster av ulike slag både på lokal dia
lekt og på vanlig skriftspråk

- skrive ulike tekster, f eks referater, søknader,

annonser, fortellinger, avisinnlegg i skole
avis og frie skriftlige framstillinger

- lære å bruke ulike kilder

skape tekster som bidrag til interkulturelle
prosjekter

uttrykke seg skriftlig om ulike emner og
diskusjonstemaer, f eks gjennom skoleavis

- bli kjent med kvensk og skogfinsk historie

bli kjent med finsk litteraturhistorie

arbeide videre med finsk setnings- og språk
lære

Lars Pirak: Saltrype med skje. Reinsdyrhorn
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ved andre skoler i Norge og i utlandet selv

samtale om det å formidle tanker, mening- - ha kontakt med andre finsktalende elever,

er og følelser på to språk f eks bruke datanett; delta i diskusjonsgrup-
per og gjøre seg nytte av informasjonssø-

arbeid mer med finsk setnings- og språklære king, systematisering og lagring av innhen-
tet materiale

  10. klasse

Kunnskap om språk og kultur
Lytte og tale I opplæringen skal elevene
I opplæringen skal elevene - søke og legge fram informasjon om ulike
gjøre seg kjent med kvensk musikk- og sang- temaer, f eks om jakt og fangst, fiske, jord-
tradisjon og med salmer fra den læstadians- bruk, bruk av utmark, reindrift, ulike kul-

ke tradisjon og fra læstadianske gudstjenes- turminner, bildekunst, hushold og økono-
ter mi

arbeide med samtaler og møtespråk - arrangere ekskursjoner til kulturminner og
museer, ta kontakt med skoler med kvens-

lære å begrunne et standpunkt ke og finske elever

diskutere informasjon fra ulike medier, ar- - arbeide med finsk språkhistorie og utvikling-
gumentere for og imot, stille forslag en av kvenske dialekter



Marianne Magnus: Dialog, 1995. Biletvev
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INNLEIING

Oppseding til demokrati er ei viktig oppgåve for grunnskulen. Kunn
skap om demokratiske arbeidsmåtar og avgjerdsprosessar må utfyl
last med praktisk aktivitet som gir elevane røynsle, reell medråderett
og medansvar i å forme sitt eige oppvekstmiljø og læringsmiljø.

Klasse- og elevrådet er eit interesse- og samarbeidsorgan for elev-
ane i skulen. Klasserådet er eit organ med deltakardemokrati. I klas
serådet skal elevane få praktisk kunnskap om rettar og plikter, lære å
drøfte, planleggje og medverke til initiativ og til å gjennomføre til
tak i klassen, skulen og nærmiljøet. Elevane er saman med klassesty
raren ansvarlege for at arbeidet i klasserådet skjer slik at dei får kon
krete røynsler med kva medråderett og felles ansvar omfattar. Når ein
skal velje elevar til ulike verv i klasserådet, skal det vere ei jamn for-
deling mellom jenter og gutar.

Elevrådet er kontaktleddet mellom klasseråda og elevane og sty-
ringsorgana på skulen. Det er eit organ med representasjonsdemo
krati. For at elevrådet skal fungere etter formålet, må skulen sørgje
for at dei som blir valde inn i rådet, blir skolerte, slik at dei kan ta seg
av verva sine på ein korrekt og god måte.

Klasse- og elevrådsarbeidet er for heile grunnskulen strukturert
etter tre felles målområde:

• medråderett

• samhandling
• eigenutvikling

Måla og hovudmomenta i planen gjeld både arbeidet i klasserådet
og i elevrådet, der elevane er medlemmer direkte eller ved represen
tasjon.
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FELLES MÅL FOR KLASSE
OG ELEVRÅDSARBEIDET

Medråderett

Elevane skal utvikle engasjement og evne
til å kunne vere aktivt med og vere med og
ta avgjerder på skulen og i samfunnet

Samhandling

småskulesteget, 1.-4. klasse

Medråderett

I opplæringa skal elevane

få praktisk røynsle med grunnleggjande
demokratiske reglar

- oppleve å kunne påverke arbeidet på sku
Elevane skal utvikle evne til samarbeid, for- len gjennom diskusjon og ved å komme
ståing og respekt for andre menneske

Eigenutvikling

Elevane skal utvikle tru på eige verd, vere

trygge til å stå fram og ha styrke til å ta
personlege standpunkt

med framlegg i aktuelle saker

- oppleve at det i mange saker er delte mei

ningar, og få øving i å forstå og respektere
meiningane til andre

- få øving i å argumentere

Samhandling
I opplæringa skal elevane

- arbeide med fellesoppgåver som gir øving
i og røynsle med å ta ansvar

- få vere med på tiltak som gjer at medeleva

ne trivst og at ingen plagar eller mobbar
andre

- få øving i å sjå og setje ord på konfliktar og
få arbeide med å løyse konfliktar

- få øving i å fungere i grupper: lytte til an

dre, be om ordet, vente på tur og gi uttrykk
for eigne meiningar

Eigenutvikling
I opplæringa skal elevane

- få røynsle med å formidle inntrykk og opp
levingar

- øve seg i å ta opp saker og tenkje gjennom
inntrykk, ta stilling og gjere val

- samtale om korleis forholdet er mellom

elevane i klassen og korleis den enkelte øns
kjer at det skal vere

SIDE 327 KLASSE- OG ELEVRÅDSARBEID

Hovudmoment for



Hovudmoment for mellomsteget,
5.-7. klasse

Medråderett

/ opplæringa skal elevane

bli engasjerte i og få høve til å vere med i
planarbeidet på skulen

planleggje og gjennomføre møte eller and
re arrangement

bruke voteringar og utvikle lojaliteten for

fleirtalsvedtak, og vise respekt for mindre
talet

bli kjende med og kunne utnytte kommu

nale planar til å påverke utforminga av opp

vekstmiljøet på heimstaden

Samhandling

I opplæringa skal elevane

møte oppgåver og situasjonar som gjer det

mogeleg for dei å setje seg inn i synet og
holdningane til andre

kunne arbeide seg opp ei forståing for kvi

for ein aktivt bør gripe inn når nokon pla

gar eller mobbar andre, og øve opp viljen
til å gjere det

arbeide med tema knytte til kulturelt og

individuelt mangfald

Eigenutvikling
I opplæringa skal elevane

arbeide med å kunne skilje mellom usem

je i sak og mellommenneskelege forhold

få øving i å ta eit personleg standpunkt og
forsvare eigne meiningar

sjå at meiningsutveksling ikkje alltid fører
til semje, og kunne gjere kompromiss

oppleve kva det vil seie å handle på vegner
av andre, ved å vere valde til ulike verv i
skulesamfunnet
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- arbeide med å påverke og vurdere sin eigen
arbeidssituasjon

Hovudmoment for ungdomssteget,
8.-10. klasse

Medråderett

/ opplæringa skal elevane

vere med og vurdere og påverke innhaldet
og arbeidsmåtane i opplæringa

- leggje fram saker for skulen, kommunen
eller andre

- ta på seg oppgåver og ansvar i skulemiljøet
og i nærmiljøet

- invitere til samarbeid med personar og in

stitusjonar utanfor skulen, som kommune

administrasjonen, kommunepolitikarane,

organisasjonane i arbeidslivet, lag og forei
ningar

- ta opp saker som er viktige for skulen og
nærmiljøet eller ungdomspolitiske saker

Samhandling
I opplæringa skal elevane

- ta ansvar for eit godt læringsmiljø i klassen

- få røynsle med å skilje mellom meiningar,

holdningar og fordommar, og sjå følgjer av
fordomsfull framferd

- møte utfordringar ved å arbeide i ulikt sa
mansette grupper og ha ulike grupperoller

- samarbeide om tiltak som motverkar mob

bing

- planleggje, setje i verk og vurdere konkre
te tiltak for å styrkje klassemiljøet og sku
lemiljøet

Eigenutvikling

I opplæringa skal elevane

arbeide med å setje ord på og gi uttrykk for
eigne meiningar





Knud Knudsen: Parti fira Hardanger (Frugtplukning), 1872. Foto
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INNLEDNING

Skolens og elevenes valg har som mål

• å gi den enkelte skole muligheter til å velge lokale
satsingsområder

• å gi elevene muligheter til å foreta valg av aktiviteter
ut fra egne interesser

På småskoletrinnet skal årstimene i timefordelingsplanen spesielt
nyttes til skolens valg og på ungdomstrinnet til elevenes valg. På mel
lomtrinnet bør timene nyttes jevnt fordelt mellom skolens og elev
enes valg.

Skolens valg

Skolens valg skal gi den enkelte skole muligheter til å velge ett eller
flere satsingsområder som hele skolesamfunnet kan gå sammen om.
Det kan også være aktuelt å velge satsingsområder for det enkelte
hovedtrinn. Aktivitetene som en vil arbeide med, kan gjennomfø
res for kortere eller lengre perioder innenfor ett eller flere skoleår.

Skolens valg utformes ved den enkelte skole. Dette gjør det mulig
å velge satsingsområder ut fra lokale interesser og praktiske forutset
ninger. Tiltakene skal bidra til utvikling av trygghet og trivsel og aktiv
samhandling mellom skolens ansatte, elevene, foreldre og andre i
lokalmiljøet. Skolens valg skal bidra til å profilere skolen og til å frem
me skolens aktive rolle i lokalsamfunnet. Skolens samarbeidsorga
ner, der alle parter i skolesamfunnet er med, bør samordne planlegg
ingen av arbeidet med skolens valg.

Elevenes valg

Rammen for elevenes valg utformes i samarbeid med elevene (elev
rådet) ut fra de målene som er gitt i læreplanen. Innenfor disse ram
mene kan elevene sammen med lærerne selv være med på den kon
krete utformingen av tiltak. Elevenes valg ved den enkelte skole skal
sikre at elevene får velge arbeidsområder og aktiviteter ut fra forut
setninger og interesser. Med økende grad av modenhet, og særlig på
ungdomstrinnet, bør elevene selv være med på å utforme arbeids
planer for de aktiviteter som velges.
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Elevenes valg kan blant annet knyttes til skolens satsings

område^), kultur- og fritidsinteresser hos elevene og fordypning i

kunnskapsområder i et fag eller på tvers av fag. På ungdomstrinnet
kan også aktiviteter som gir innsikt i videregående opplæring og
kunnskap om ulike yrker, være aktuelle valg.

Virksomhetene innenfor elevenes valg bør tilrettelegges slik at

elevene kan arbeide både individuelt og i grupper. Det må legges stor

vekt på at elevene får erfaring med å ta ansvar for egne valg og egen
læring. Lærerne og andre voksne med ansvar for de ulike virksom

hetene bør særlig vektlegge rollen som rådgivere og veiledere over
for elevene.

Mål for skolens valg

Skolens valg skal bidra til å videreutvikle skolen som lærings- og

oppvekstmiljø og fremme god samhandling mellom alle parter i sko
lesamfunnet og utvikle skolens aktive rolle i lokalsamfunnet.

EKSEMPLER PÅ SATSINGSOMRÅDER

FOR SKOLENS VALG

Skolemiljøet

 tiltak som kan styrke skolen som oppvekst- og læringsmiljø
• tiltak som kan styrke samarbeidet mellom hjem og skole

Praktiske aktiviteter

• gjøre ting i fellesskap
• lage ting i fellesskap

• forbedringer i skolemiljøet
• kulturtiltak

• gjennomføre lokale arrangementer

Lokale samarbeidstiltak

• samarbeide med barnehager
• samarbeide med eldre og andre
• samarbeide med lag og foreninger

samarbeide med kommunale instanser om lokale kultur

og oppveksttiltak
• delta i innsamlingsaksjoner og andre humanitære tiltak
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Mål for elevenes valg

Elevene skal få øve seg i å treffe valg, ta ansvar for egen læring i
ulike aktiviteter og arbeide med oppgaver og prosjekter. Ut fra in
teresser og forutsetninger skal den enkelte tilegne seg faglige, sosi
ale og kulturelle ferdigheter som er viktig for elevens alderstrinn.
Elevene skal oppleve mestring gjennom egne valg ved å få bruke
sine sterke sider.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER FOR ELEVENES VALG

Småskoletrinnet, 1.-4. klasse
På småskoletrinnet bør elevenes valg ses i sammenheng med sko
lens valg og aldersintegrerte aktiviteter.

Mellomtrinnet, 5.-7. klasse

På mellomtrinnet bør elevene kunne velge aktiviteter og oppgaver
innenfor områder som

- skolens valg og aldersintegrerte aktiviteter knyttet til for eksempel
kulturtiltak, skolehage eller lignende virksomheter

- fordypning i kunnskapsområder innenfor et fag eller på tvers av
fag eller utforskning av spørsmål som elevene er spesielt opptatt
av, f eks interesseklubber

- oppgaver i skolemiljøet

- praktiske samarbeidstiltak mellom skolen og nærmiljøet

Ungdomstrinnet, 8.-10. klasse
På ungdomstrinnet bør elevene kunne velge aktiviteter og oppga
ver innenfor områder som

- aktiviteter knyttet til skolens valg/profilering

- prosjekter der elevene kan tilegne seg ferdigheter knyttet til aktivi
teter og ledelse av lag og foreninger og andre kultur- og fritidsvirk
somheter, f eks idrett, musikk, dans, drama og teatervirksomhet

fordype seg i kunnskapsområder innenfor et fag eller på tvers av
fag

arbeide med praktiske, sosiale eller kulturelle oppgaver i eller uten
for skolen

tiltak der elevene kan tilegne seg ferdigheter i bruk av for eksem
pel motorkjøretøy og båt
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- medier og teknologi

- aktiviteter knyttet til natur, økologi og miljø

- internasjonale spørsmål og oppgaver

- entreprenørskap, elevbedrift, distriktsaktiv skole, positivt skolemiljø

- virksomheter i skolemiljøet som drift av elevkantine, klubbvirksom
het, kulturverksted

ntony Gormley

Three Calls: Pass Cast - tiltak i samarbeid med arbeidsplasser i lokalmiljøet som kan gi elev
ene arbeidslivserfaringandPlumb, 1983-84.

Bly, gips, luft

og glassfiber - prosjekter knyttet til videregående opplæring
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Side 275 Sigurd Bronger Aldri mere flyskrekk 1995. Brosje/anheng i acryllakk
gull, sølv, messing, stål, cibatool, gummi, mikromotor og
mikrobryter, 6,5x11 x7,5 cm. Foto R. Øhlander.
© Sigurd Bronger/BONO 1996.

Tilvalg
Side 276 Hilmar Fredriksen Kommunikasjonsstykke 1979. Tre, jern og brille

med speil, 179x92x51 cm. Museet for samtidskunst.
Foto Morten Thorkildsen. © Hilmar Fredriksen/BONO 1996.

Side 278 Astrid Løvaas og Kirsten Wagle Port 1995. Seilduk, sokker, regntøy,
boblejakke, 280x278 cm. Foto Hallvard Haugerud.
© Astrid Løvaas/Kirsten Wagle/BONO 1996.

Side 281 F. Hundertwasser Hilte tragen 1982. Foto Samfoto.
Harel, Vienna/BONO 1996

Side 287 Henri de Toulouse Lautrec La revue blanche 1895. Plakat.
Kunstindustrimuseet i København. Foto Ole Woldbye.

Side 297 Helene Schjerfbeck Jenta ved gjerdet 11 1943. Olje på lerret,
61x46 cm. Samling Grahn, Helsingfors. Foto Samfoto.
© Helene Schjerfbeck/BONO 1996.

Side 298 Hannah Ryggen Dikt av T.S. Eliot 1952. Billedvev, 190x180 cm.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum .
© Hannah Ryggen/BONO 1996.

Side 300 Rolf Nesch Kom inn! 1949. Fargemetalltrykk, 57,3x43,7 cm.
Nasjonalgalleriet. FotoJ. Lathion. © Rolf Nesch/BONO 1996.

Side 304 Zdenka Rusova På gjensyn 1972. Koldnålsradering, 79,7x110,3 cm.
Museet for samtidskunst. Foto Morten Thorkildsen.
© Zdenka Rusova/BONO 1996.

Side 307 Hans Normann Dahl Teaterplakat til Macbeth 1966.
Gouache på papir, 87,7x55,6 cm. Museet for samtidskunst.
Foto Morten Thorkildsen. © Hans Normann Dahl/BONO 1996.

Side 310 Kjetil Berge Reservoar 1996. Div. plastemballasje og betong,
370 x 300 cm. © Kjetil Berge/BONO 1996.

Side 312 John Audun Hauge Liggende båt med stein 1981. Stein, metall, tre,
15 x 35,5 x 35,5 cm. Museet for samtidskunst.
FotoJ. Lathion. ©John Audun Hauge/BONO 1996.

Side 314 Britta Marakatt Labba Hverdagshendelser 1979. Broderi.
Foto Røe Foto. © Britta Marakatt Labba/BONO 1996.

Side 323 Lars Pirak Saltrype med skje Reinsdyrhorn, Bx7 cm.
Foto Rune Lislerud/Samfoto. © Lars Pirak/BONO 1996.

Klasse- og elevrådsarbeid
Side 324 Marianne Magnus Dialog 1995. Biletvev, 220x200 cm.

© Marianne Magnus/BONO 1996.
Side 329 Fin Serck-Hanssen Fugl 1991. Foto, 125x125 cm.

© Fin Serck-Hansen/BONO 1996.

Skolens og elevenes valg
Side 330 Knud Knudsen Parti fra Hardanger (Frugtplukning) 1872.

Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen. Foto JB Foto.
Side 335 Antony Gormley Three Calls: Pass, Cast and Plumb 1983-84. Bly,

gips, luft og glassfiber. Pass: 190x56x95 cm. Cast: 101x68x66 cm.
Plumb: 70x57x74 cm.

Side 336 Alf Rolfsen Den store stasjon 1932. Olje på lerret, 165x206 cm.
Nasjonalgalleriet. FotoJ. Lathion. © Alf Rolfsen/BONO 1996.
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